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zanbałkańska federacja 
W pierwszych «dniach miesiąca paź 

nika r. bież. otwarta zostanie w 

'.'ch pierwsza konferencja bałkań- 

;w której przedewszystkiem wez- 

;ział przedstawiciele iżb ustawo- 

zvch poszczególnych zaintereso- 

2: państw, by omówić możliwo- 
"slejszej współpracy państw bał- 

ARich w ramach projektowanej 
4 tkańskiej federacji. Właśnie na- 

do Aten odpowiedź parlamen- 

pw ańskiego na propozycję grecką, 

| „dwiedzi tej wynika, że Rumu- 
ajęła wobec tego projektu fede- 

Fi stanowisko naogół życzliwe. 

j* Y związku z tem, prasa ateńska 

 Tewia szeroko możliwości realizacji 
ias projektu, starając się na podsta- 
\ pewnych konkretnych faktów 

widzieć, jakie praktyczne następ- 

» 1 konferencja bałkańska za sobą 

. *iągnie. 
, Przed dwoma tygodniami w Biało- 

/ sie bawiła wycieczka greckich 

 semiikarzy, polityków i przemysłow- 
w, by na miejscu zaznajomić się z 

 tktycznemi możliwościami zacieśnie 

| *wżajemnej współpracy między obu 
 istwami. Rozmowy, jakie przy tej 

ii przeprowadzono, pozwalają 

puszczać, iż zacieśnienie stosun- 

/+ grecko-jugosłowiańskich leży w 
icach możliwości. 

. Pisma ateńskie wskazują na to, że 
k uiędzy .pozostałemi państwami bał 

liemi stosunki w czasach  ostat- 

b kształtują się jaknajpomyślniej. 
Žino Bulgarzy, jak i Riimuni, po- 
m. 4 jak i Grecy i Jugosłowianie, 

o „. ktu Ścisłej współpracy naro- 

mieści cańskich odnoszą się bardzo 
B uświadamiając sobie, że in- 

| ;?іего Bałkanu współpracy tej 
— з BafZ0 wymagają. 

_ święi przeto dziwnego, że pomimo 

      
    

  

  

  

nią YCH trudności, z jakiemi wal- 
_ścisęszcze trzeba w dziedzinie usu- 

* licznych następstw wojny, licz- 
vmistów, wierzących mocno w 

/ age enfe konferencji bałkańskiej, 
Bro 3 gAdia na dzień. Oczywiści Na Sa r CZNA CHO 

: „# federacji bałkańskiej nara- 

„ e myśleć nie można, tak 

je „podobnie wypadnie tymcza- 

"056 jakąś inną formę wzaje- 

1.iej współpracy. Jugosłowia- 

5° 9 cy są wprawdzie zdania, że 
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|ają szereg warunków, między 
My zaś wskazują na konieczność 

 uijjdiego zrewidowania traktatów 
pa wych i załatwienia kwestji ma- 

5 kiej, 

! `*_-2ші42|щ z ateńskiemi przygo- 
ami do konferencji bałkańskiej 

® ггесгу będzie przypomnieć, że 
Pny projekt wysuwany był już w 
* dawniejszych kilkakrotnie. 
R przykład przed pięćdziesięciu 

| Złany grecki mąż stanu Trikupis 
: ja" projekt utworzenia federa- 

_ |Błkańskiej (bez Turcji) i podjął 
"wę, Tawet bezpośrednie rokowania 

gęb ?sowanemi czynnikami. Prze- 
iwań tych był początkowo 

k, później jednak zaszły roz- 
udności, głównie z winy buł- 

  

    

   

  

kie ach wyrażana jest obecnie 
% Że i teraz Bułgarja mogłaby 

„. „rozbić, a to przez wzgląd na 

dzisiejszej Bułgarji bardzo 
"m elementem są Macedoń- 
których ani Jugosławja, ani 

Międz t wielkiego zaufania nie 
*_wną nieufnością odnosi się 

ie ų nież do Turcji i Albanji. 
Wien Ucają Grecy, że prowadzi 

s. lyt szowinistyczną i že prze 

,liejszości narodowe. O ile 

'ząd turecki, to jego stanowi 
"R > projektu konferencji bał- 

_ ust naogół życzliwe. Wynika 
odpowiedzi, jakie na swą 

€ otrzymal: Grecy od prezy- 

denta parlamentu i od prezesa gabi- 

netu tureckiego. Ten ostatni w swej 

odpowiedzi stwierdza z zadowoleniem, 

że Grecja wzięła na siebie inicjatywę 

pokojową i że Turcja gotowa jest wy- 

siłki greckie na tem polu skutecznie 

popierać. Nie jest więc wykluczone, 

że przy bezpośredniej wymianie po- 

glądów, do jakiej dojdzie na konferen- 

cji bałkańskiej, można będzie między 

Turcją a Grecją osiągnąć pewne zbli- 

żenie. Gorzej jest natomiast z Albanją. 

I to państwo zostało wprawdzie na 

konferencję zaproszone, ale w Grecji 

panuje powszechne przekonanie, że 

Albanja w chwili obecnej zbyt silnie 

podlega wpływom włoskim, by mogła 
być szczerze w utworzeniu federacji 

bałkańskiej zainteresowana. 

Mimo wszystkich tych wątpliwo- 

ści, jakie nasuwają się ateńskim pu- 
blicystom przy omawianiu szans po- 

wodzenia konferencji bałkańskiej, wie- 

rzy się tu powszechnie, że konferencja 

ta pchnie sprawę współpracy narodów 

bałkańskich na nowe tory i przygoto- 

wuje grunt dla wcześniejszego, czy 
późniejszego zrealizowania wielkiego 

  

planu bałkańskiej federacji. K. 

SPROSTOWANIE. 

Wie wczorajszym artykule wstępnym 
zostało opuszczone szereg słów, zniekształ- 
cających do pewnego stopnia sens ustępu 

zaczynającego się od słów: 

„Wydałony swego czasu”... 

Winno być: 
Wydałony swego czasu z partji i zieją- 

»ey-do-niej nienawiścią, działalność swą roz- 

począł nowy premjer od zamknięcia sesji 

parłamentu. Wywołało to ogólne oburzenie 

łudności podnieconej przez  Nakas-Paszę, 

który już samym faktem powołania rządu 
Sidki-Paszy operował jako atutem, głosząc, 
że „składa się z ludzi wrogich idei niepodle- 

głości*, więc a tem samem wrogich więk- 

szości. Oburzenie to doszło do zenitu, kiedy 
ogłoszone zostało zarządzenie zabraniające 
partji „Wafd* odbywać zgromadzenia. T. 

Z ZA KORDONÓW 
PRZYWÓDCA LAPPOWCÓW 

OTRUTY? 
Do Rygi nadeszły wiadomości o za- 

machu na życie znanego przywódcy 

akcji antykomunistycznej Kossoli, któ- 
ry został jakoby otruty podczas spo- 

żywania obiadu w drodze ze zjazdu 
lappowców, który był zwołany w po- 

bliżu Helsingforsu. 
Mimo, że wiadomość ta nie jest 

konkretnie pewna, wywołała jednak 

w całej Finlandji ogromne wzburze- 

nie, bowiem nie ulega wątpliwości że 

zamach na Kossolę jest dziełem komu- 
nistów. 
LITWA NA ZJEZDZIE ARCHEOLO- 

GÓW W RYDZE. 
W prędkim czasie w Rydze odbędzie 

się zjazd archeologów państw bałtyckich 
oraz wystawa, na której Litwa wystąpi rów- 
nież ze swemi eksponatami, W zjezdzie ucze 
stniczą państwa bałtyckie, Szwecja, i Danja. 
Będą również reprezentowane Rosja SOw., 
Czechosłowacja, Anglja, Francja, Polska i 
Gdańsk. 

TOMASZ MANN W KRAJU KŁAJ- 
' PEDZKIM. 

Z Nidy donoszą, iž ub. šrody przy 
był tam znany pisarz niemiecki, laure- 
at nagrody Nobla, Tomasz Mann z ro- 
dziną. Jak wiadomo pisarz posiada w 
Nidzie własną willę, w której co roku 
spędza letnie wakacje. 

PIERWSZA WYCIECZKA LITEWSKA 
ZE SZKOCJI. 

W ub. piątek wschodnim pociągiem 
przez Hamburg — Berlin — Ejtkuny przy- 
bywa do Kowna pierwsza wycieczka litew- 
ska ze Szkocji w składzie 27 osób. W skład 
wycieczki wchodzą przeważnie robotnicy. 
Wycieczka zabawi w Litwie parę miesięcy. 

MUZEUM W. KS. WITOLDA W KŁAJ 

PEDZIE. 
Oddział Komitetu W. Ks. L. Witol- 

da w Kłajpedzie zamierza przystąpić 
do budowy Muzeum W. Ks. L. Witol- 
da. Odpowiedni plac został już od 
miejscowych władz uzyskany. 

RABINDRANATH TAGORE MA ZA- 
WITAĆ DO LIWY. 

Z Berlina donoszą, iż bawiący tu znako 
mity poeta hinduski Rabindranath  Tagore 
ma odwiedzić Polskę, Łotwę i Estonię. Możli 
we. jest, iż powracając z Estonji na Za- 
chód, Tagore przejedzie przez Litwę i zatrzy 
ma się w Kownie. 
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WARSZAWA. PAT. — P. minister rol 
nictwa Janta-Połczyński przyjął w dniu 
wczorajszym wojewodę pomorskiego Lamo 
ta w sprawach stanu rolnictwa na Pomo- 
IZU. 

Dziś rano powrócił z podróży do państw 
skandynawskich p. minister przemysłu i han 
dlu inż. Eugenjusz Kwiatkowski w towarzy- 
stwie dyrektora departamentu morskiego p. 
Nosowicza. Na dworcu głównym witali p. 
ministra podsekretarz stanu w Ministerstwie 
przemysłu i handlu p. Kożuchowski, szef 
protokułu dyplomatycznego Romer, przedsta 
wiciele poseistw norweskiego, szwedzkiego 
i duńskiego oraz wyżsi urzędnicy M.P.H. 

Dziś rano przybył tu z Warszawy do 
Poznania p. minister komunikacji Kuehn ce 
lem powitania przybywającego w godzinach 
południowych belgijskiego ministra 
sportów Lippensa, który zwiedzi wraz z nim 
międzynarodową wystawę komunikacji i tu- 
rystyki. 

ODZNACZENIE MIN. ZALESKIEGO. 

WARSZAWA. PAT. ]. K. M. król 
Belgów Albert nadał p. ministrowi 
spraw zagranicznych Augustowi Zale- 
skiemu wielką wstęgę orderu Leopol- 
da. Z tej okazji nastąpiła wymiana de- 
pesz pomiędzy p. min. Zaleskim a mi- 
nistrem spraw zagranicznych Belgji p. 
Hymansem. 

DZIENNIK URZĘDOWY IZB LEKAR- 
SKICH. 

WARSZAWA. PAT. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych zawiadamia, iż z dniem 1 lip 
ca r. b. zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej 
rozpoczął wydawanie „Dziennika Urzędowe- 
go Izb Lekarskich*. Pismo to wychodzić bę 
dzie pierwszego każdego miesiąca i zawie- 
rać będzie komunikaty i uchwały wszystkich 

Izb Lekarskich w Polsce, wyroki sądów izb, 

zawiadomienia o wolnych posadach oraz 
wszelkie wiadomości, mające związek z ży- 
ciem lekarskiem. 

ZGON WACŁAWA 
SKIEGO. 

WARSZAWA. PAT. Zmarł tu wczo 
raj w wieku lat 71 znany artysta-rzeź 
biarz i malarz Wacław Szymanowski, 
twórca pomnika Chopina w Warsza- 
wie. Prasa zamieszcza wspomnienia 
pośmiertne, poświęcone pomięci zmar 
łego. Ś.p. Wacław Szymanowski uro- 
dził się w roku 1859 w Warszawie. 
Studja artystyczne odbywał w Paryżu 
i Monachjum. Jego twórczość malar- 
ska, zakreślona na wielką skalę, zdo- 
była mu uznanie w kraju i zagranicą, 
równie wielkie jak rzeźba. 

DEKORACJA ATTACHE 
SKIEGO. 

WARSZAWA. PAT. — Szef szta- 
bu głównego p. gen. Piskor udekoro- 
wał odznakami orderu Połonia Resti- 
tuta trzeciej klasy byłego attache woj- 
skowego Japonji w Warszawie pik. 
Suzuki. Płk. Suzuki opuszcza w dniu 
dzisiejszym, wieczorem Polskę, uda- 
jąc się do japonii. 

WYCIECZKA AMERYKAŃSKA W 
WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. — Dzienniki dono- 
szą, że w dniu jutrzejszym przybyć ma do 
Warszawy wycieczka amerykańska, złożo- 
na z 55 osób, która przez dłuższy czas zwie 
dzała Rosję sowiecką. Wycieczka zabawi w 
Warszawie dwa dni. 

STAN BEZROBOCIA. 

WARSZAWA. PAT. — Według danych 
państwowych urzędów pośreddnictwa pracy 
stan bezrobocia na dzień 19 lipca r. b. wy 
nosi 198.748 osób. W stosunku do ubiegłe- 
go tygodnia sprawozdawczego bezrobocie 
zmniejszyło się o 2.886. 

SZYMANOW- 

JAPOK- 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
POMNIK MARSZ. PIŁSUDSKIEGO. 

POZNAŃ. PAT. W nadchodzącą 
niedzielę odbędzie się w Poznaniu uro 

czyste odsłonięcie pomnika Pierwsze- 

go Marszałka Polski Józeia Piłsudskie 
go. Pomnik stanie na dziedzińcu cyta- 
deli poznańskiej. 

CZECHOSŁOWACY W GDYNI. 

GDYNIA. PAT. — Przybyła tu dziś 
wycieczka dziennikarzy czechosłowac 
kich, powitana na dworcu przez wła- 
dze miejscowe i przedstawicieli prasy. 

ŚWIĘTO KOLEJARZY W GNIEZNIE. 

GNIEZNO. PAT. — Stowarzyszenie ko- 
lejarzy święciło w ubiegłą niedzielę 10-tą 
rocznicę przejęcia kolejnictwa z rąk nie- 
mieckich. 

UCZNIOWIE PODPALACZAMI. 

LWÓW. PAT. — W związku z poża- 
rem w majątku gen. Malczewskiego w Wi- 
słobokach, pod Lwowem w dniu 17 b. m., 
którego  pastwą padło kilka  budyn- 
ków, jako podejrzanych o dokonanie pod- 
palenia osadzono wczoraj w więzieniu we 
Lwowie kilku uczni gimnazjum ruskiego we 
Lwowie, tudzież kilku parobków z pośród 
okolicznej ludności, wszystkich należących 
do organizacji U.0.W. 

tran-- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskifyw 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michałszieg". 
N. ŚWIĘCIANY — Księgaruła T-wa „Wiik“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz 
PIŃSK — K: Polska — St, Bednarski м 
POSTAWY — Ksi Polskgej Macierzy S=xojnej. 4 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. ; 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-wo „Kol. „Ruch“. 

BARANOWICZE -— ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Wlodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
iWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Įednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma. 
MOLODECZNO — Ksjegamia T-w „Ruch“. | 

  

  
      

    

PDRLYIEOWAKUYTNAAECE 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniezne 50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Niemiecka Chodynka 
Tragiczny finał uroczystości w Nadrenii 

Demonstranci wszechniemieccy znaleźli 
śmierć w nurtach Renu „W Turcji, w Augone, znajduje się 

na przymusowych „wywczasach* usu 
BERLIN. PAT. Wczorajsze uroczystości w Koblencji, z okazji ewa- nięty od steru władzy a ongiś potężny 

kuacji, zakończyły się tragicznie. Gdy wielkie tłumy publiczności przechodzi- dyktator Trocki. W swych wspomnie- 

ły przez wąski most pontonowy na Renie pod Neundori, w kierunku zamku niach krytykuje on ostro politykę Sta- 
w Ehrenbreitenstein, gdzie odbywała się uroczystość, nagle most się zała- AE i Žau aa 
mał, a znajdujący się na nim ludzie spadli do wody. Tylko niewielu osobom “jy Kownie, w jasio dow Pań 

udało się uratować. stwowego spędza „wakacje” prof. Vol 
Dotychczas wydobyto 38 trupów do godz: 3 w nocy. 10 osób odnio- demaras. Krytykuje on również dzią- 

sło lekkie rany. Straż ogniowa przybyła w 10 min. po wypadku na miejsce say, „rządu oz. „| metody 
katastroly Rannych odwieziono karetkami pogotowia do pobliskiego szpitala. bwa. (nakitaląfe bo st ad 3: 
Na moście podczas wypadku znajdowała się sanitarjuszka z grupą uczenic. się spodziewać nic dobrego. 
Wszystkie wpadły do wody. 

    

Trocki i Voldemaras 
_„Liet. Żinios* zamieściły artykuł 

wstępny, zatytułowany lakonicznie 
„Dwaj”. Zaznaczając, iż słuszne. jest 
powiedzenie o historji, jako o wielkim 
figlarzu, pismo maluje na potwierdze- 
nie tego następujący obrazek: i 

W ZSSR dość energicznie funkcjo- 
Na miejsce wypadku zjawili się pruski minister opieki spoiecznej, nad- nuje opozycja „trockistów*, u nas zaś 

burmistrz miasta i prezydent policji. Katastrofę należy przypisać temu, że Stronnicy prof. Voldemarasa wydają : A > Ž 2 . „opozycyjne* pismo „Tautiszkas Ke- lekki most nie był zbudowaiy dla ruchu publicznego. Przeszukiwania rzeki lias* i nawołują do skupienia się przy 

trwają nadal. Ciała zmarłych w tak tragiczny sposób przewieziono do hali grupie „neotautininków*. 

gimnastycznej koszar oddziału łączności, aby tam dokonać ich rozpoznania. Wielce charakterystycznem jest, iż 

Koszty pogrzebów przyjęło na siebie miasto. “po znalezieniu się w opozycji zarówno 
Wielkość katastrofy spowodowana została głębokiemi ciemnościami sa z Aaaa Ei S 

nocy i paniką, która ogarnęła tłum, co pociągnęło za sobą, że jeden chwy- tępiać i negować to wszystko, co sa- 

tał drugiego i razem wpadali do rzeki. Po otrzymaniu wiadomości o nie- mni stworzyli i dokonali własnemi rę- 

szczęściu, prezydent policji w Koblencji wydał natychmiast zarządzenia, kami“. 

wstrzymujące wszystkie uroczystości w okręgu Koblencji.. Obok analogji „Liet. Žinios“ widzi 
też pewną różnicę w bytowaniu tych 

Hindenburg przerwał podróż 
obu osób. 

„Sytuacja prof. Voldemarasa — pi 
- # а L. Ž.“ jest bez porėwnania lep- TREWIR. PAT. Prezydent Rzeszy przerwal swą podrėž po Nadrenji, 92 X; P : Р 

oświadczając, iż wobec ogromnego nieszczęścia, które add dziła kraj, 2 sza. Nietylko, iż nie potrzebuje on pro 
zygnuje z odwiedzenia Trewiru i Akwizgranu. Prezydent przyrzekł, iż we- 
zmie udział w żałobnej uroczystości w Koblencji, poczem odjedzie do Berli- 

sić innych o dach nad głową, lecz nie 
można go nawet wyprosić z obcego 

na. Prezydent wyraził jednak nadzieję, iż niebawem będzie mógł odwiedzić 
Trewir i Akwizgran. 

mieszkania”. 
„Główny motyw oświadczeń i arty 

kułów tych dwóch osób — kończy 
swe wywody pismo — zasadza się na 
tem, iż bez nich niema i nie może być 

nić dobrego ani w  komunistycznėm 
Z.S.S.R., ani w narodowej Litwie. I 
oto siedzą „olbrzymy* lamentując, bez 
silni, opuszczeni przez wszystkich i 
już dobrze zapomniani. 

Trzęsienie ziemi w Italji 
POTENZA. Pat. Dziś w nocy o godzinie 1.12 odczuto tu silne 

war e o wahaniach poziomych i pionowych, które trwa- 
0 14 sekund. 

  

Odkrycie nowych kata- 
kumb w Rzymie Są ofiary w ludziach w Bariio, gdzie trzęsienie ziemi wyrzą- 

Przed dwoma laty robotnicy, budu 

dziło szkody. gi 

Panika w Neapolu jący drogę'na cmentarzu Campo Vera- 
NEAPOL. Pat. Trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło miasto, było niezwykle katastro. no w Rzymie, odnaleźli przypadkiem 

falne. Ciemności opanowały miasto, wywołując olbrzymią panikę. Tysiące mieszkańców Wejście do nieznanej dotychczas ga- 
uciekło z miasta na okoliczne pola. Więźniowie usiłowali zbiec z więzienia. Przybycie ka- lerji katakumb chrześcijańskich. Zba- 
rabinierów przywróciło spokój. Zorganizowano natychmiastową pomoc. Ilości ofiar dotych- danie tych nowych podziemi powierzo 
czas jeszcze nie ustalono. у ne zostało komisji archeologii rzym- | 

» . + kiej. Okazalo się, ž rj 1а- 
Setki zabitych i rannych са ке ki. dłągoci teścieje оаЕ ca kilka km. długości istnieje niezałe- 

RZYM. Pat. (Stefani) Według ostatniej wiadomości, centrum wstrząsów 
żnie od katakumb, które znajdują się 
w okolicach . Mi ieg- sejsmicznych znajdowało się pomiędzy Melfi, Ariano i Publia. Bardzo silnie 1 DARE dyś połączenie z bazyliką św. Agapi- 

ucierpiały okolice Pontezy. W Melfi jest sto zabitych i kilkuset rannych, w Ra- ta. Ko: ; > 
pallo—20 zabitych i 36 rannych, w Rio-Nero—11 zabitych i 50 rannych. W okoli- skale i nt ns 2 
cach Campo Basso, Matera i Bari ofiar niema. Natomiast w okolicach Beneven- wieku po Chiystisje były as 

› to poniosło śmierć 12 osób i jest 40 rannych. W okolicach Selerno zginęły dwie 
osoby. W okręgu Foggia znaleziono dotychczas 3 trupy i wielu rannych. W sa- 
mym Neapolu 3 osoby zostały zabite, 20 odniosło rany. Bardzo wiele domów 
runęło w gruzy. Jeszcze większa ilość budynków bardzo ucierpiała. 

„Wygasły wulkan centrum wstrząsów 
hs 

RZYM. Pat. Trzęsienie ziemi, 

zamknięte. Posiadają one cały szereg 
nisz, które służyły za grobowce 
chrześcijan. Jedne z tych są symetry 
czne, inne mają kształty nieregularne. 
Każda z głównych galeryj wysokości 
4,90 m. i szerokości 70 do 90 cm. — 
zawiera sześć do ośmiu grobowców a 
galerje boczne tylko pięć. W grobach 
zamkniętych cegłami lub tablicami mar 
murowemi,, znaleziono wiele przedmio 
tów, jak małe rzeźby aniołków, pierś- 
cienie z miedzi, płaskorzeźby, przedsta 

kód = sceny ze Starego i Nowego Te 
i stamentu, złocone witraże i t.d. Najcie- 

w Rzymie niema sz kawsze groby dzieci i w nich asis 
W Rzymie trzęsienie ziemi trwało 3 sek. i miało charakter łagodny. znajdowało się najwięcej wspomnia- 

W całych Włoszech panuje przygnębienie tembardziej, że istnieje obawa nych przedmiotów. 

dalszych wstrząsów. Pracownia  Blacharska Jerzego 
Wstrząsające szczegóły nieszczęścia Bernatowicza w Wilnie, Podgórna 10. 

Kryje po cenach niskich dachy blachą, 
dachówką i eternitem. Reperacje i ma- 

RZYM. PAT. + w dalszym ciągu napływają szczegóły tragicznego przebiegu Z ee soon 

trzęsienia ziemi w południowych Włoszech. Liczbę zabitych obliczają na ponad 200 osób. 
rannych — około 500. Z wielu miejscowości dotąd brak danych. Pomimo  zarządzonej EE - = 
natychmiastowej pomocy ze strony rządu i włoskiego czerwonego krzyża, sytuacja jest 
w dalszym ciągu poważna. Do wielu miejscowości z powodu uszkodzenia mostów w E € RE A 
trudno się dostać. Tragizm sytuacji powiększał fakt, że w centrum trzęsienia wstrząsy |] słoje do konserwowania i aparaty do 
RE się aż do rana. Podkreślić z niezwykle szybkie zorganizowanie akcji sterylizowania poleca 
ratunkowej, bowiem już w trzy godziny po katastrofie nadjechały pierwsze ra- i 
townicze. Na miejsce katastrofy dzisiaj rano udał się prezes GRaaaa Fkaaa A Zygmunt Nagrodzki 
wiceminister robót publicznych, którzy co godzinę informują rząd 0 przebiegu akcji |№ WILNO, ZAWALNA 11-a. 
ratowniczej. W wielu miejscowościach cały szereg budynków został uszkodzony. W 2 нн 
Salerno, pod Neapolem runął dach katedry św. Mateusza, wzniesionej w 1070 roku. 
W Rionero i Ripacandidta runęły kościoły. W Melfi zawaliła się część słynnego zamczy PIERWSZA PODRÓŻ STATKU „DAR 
ska z czasów Fryderyka II oraz schronisko dla dzieci, gdzie znaleziono trupa kobiety, POMORZA*. 
podtrzymującej belki, aby osłonić troje dzieci od niechybnej Śmierci. Papież powiado- GDYNIA. PAT. — Jak się dowia- 
miony o katastrofie, postanowił natychmiast oddać do dyspozycji kurji biskupiej w dujemy, statek szkolny „Dar Pomo- 

Melii niezbędne środki ratunkowe. Korpus dyplomatyczny złożył rządowi wyrazy współ rzą* opuszcza w sobotę port w Gdyni, 
czucia. udając się ze 103-ma uczestnikami do 

5 Antwerpji, Havre'u, objeżdżając An- 
Kondolencje rządu polskiego glję, następnie do Bergen i Osla. Po“ 

dróż ta będzie trwała do 1 październi 
WARSZAWA. PAT. W związku z katastrofą trzęsienia ziemi we Wło- ką. Okręt pozostaje pod komendą kpt. 

szech, wysłane zostały do Rzymu depesze kondolencyjne od Pana Prezyden Makieniewicza. Jest to pierwsza po- 
ta Mościckiego i min. spraw zagranicznych Zaleskiego. , dróż szkolnego statku „Dar Pomorza”. 

jakie nawiedziło dzisiejszej nocy prowincje 
włoskie Campania, Basilicapa i Publia, pociągnęło za sobą liczne ofiary w lu- 
dziach. Centrum wstrząsów znajdowałe się w okolicach wygasłego wulkanu 
Vulturo. Wszystkie miejscowości położone w pobliżu tego wulkanu liczą setki 
zabitych i rannych. Trzęsienie ziemi trwało od 10 do 15 sek. W Neapolu wstrzą- 
sy powtarzały się trzykrotnie. Wszędzie ludność ogarnęła panika. Grozę sytua- 
cji powiększyły ciemności, utrudniając akcję ratunkową. 
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ECHA KRAJOWE 
Wycieczka do Wielkich Solecznik 

Swego czasu, gdy przeczytałam „Trę- 
dowatą* Mniszkówny, zachwyciła mię po- 
stać ordynata Michorowskiego, nie pięknem 
fizycznem, lecz potęgą ducha i czynu. 

: To, co stworzył on w swych  Głębo- 
wiczach, tak było wielkie, że zawsze z 
radością w duszy myślałam: są w Polsce 
magnaci, którzy nie trwonią grosza w 
Monte - Carlo, nie wyzbywają się ziemi, 
lecz rzetelnie i owocnie pracują na roli. 

Znaleźli się jednak krytycy, którzy za- 
rzucali Mniszkównie, że zbyt wyidealizo- 
wała swego bohatera... Tym więc niewier- 
nym malkontentom radzę pojechać do 
Wielkich Solecznik własności pana Karola 
Wagnera, aby przekonać się, co zrobił 
w swych dobrach jeden polski ziemianin o 
niepospolitym umyśle i szlachetnem sercu. 

16 lipca r. b. obywatelstwo gmin 
Nowodworskiej i Wasiliskiej, powiatu Szczu 
czyńskiego w liczbie 21 osób, wraz z po- 
wiatowym instruktorem zebrało się na 
dworcu w Wielkich Solecznikach o godz. 
11 rano. 

Ze stacji pojechaliśmy  wagonetkami 
wąskotorowej kolejki do dworu. Spotkał 
nas we dworze główny administrator Wiel- 
kich Solecznik — p. Z. i wraz ze swym 
kolegą p. A. oprowadzali wszędzie, udzie- 
lając wyczerpujących wyjaśnień. Otóż p. 
Karol Wagner posiada 3.000 h. ziemi, z 
czego połowę stanowi las. Materjał leśny 
jesta na miejscu przerabiany we własnym 
tartaku, a następnie ładowany do wago- 
nów i odsyłany 

Po zwiedzeniu tartaku przeszliśmy do 
gorzelni i rektyfikacji. c 

W gorzelni corocznie przerabia się 
kilkaset tysięcy kwintali ziemniaków. W 
rektyfikacji oczyszcza się nietylko miej- 
scowego wyrobu spirytus, lecz i dostawia- 
ny z innych gorzelni, bo rektyfikacja w 
Wielkich Solecznikach jest jedną z lepszych 
w kraju. 

Oglądamy następnie dworską kuźnię, 
tokarnię, wspaniałe traktory do pługów, 
parowe młocarnie, siewniki i kultywatory. 
Wchodzimy wreszcie do ogromnego chlewu 
dla trzody świńskiej. Przez środek chlewa, 
idzie tor kolejki dla dowożenia żywności i 
wywożenia nawozu, który się łatwo zmia- 
ta z cementowej podłogi do ścieku, idą- 
cego wzdłuż toru, i następnie ładuje do 
wagonetek. 

Ziemniaki, przeznaczone dla świń, są 
konserwowane w sposób m. więcej taki: 
Skrzynię pełną kartofli, ройфа się  pa- 
rowaniu i wrzuca do dołu, następnie, w 
odpowiedni sposób polewa kwaśnem  od- 
tłuszczonem mlekiem, robiąc kiszonkę, któ- 
ra odpowiednio zadołowana i przyrządzona 
może w całości leżeć kilka lat w ziemi. 

Cały chlew podzielony na klatki, w 
których bardzo spokojnie spoczywa po 
kilka świń białej angielskiej rasy, krzyżo- 
wanej z krajową. Cały chlew mieści 150 
Sztuk, obsługiwanych - przez dwie tylko 
słu żące. 

Wszędzie panuje czystość _ wzorowa. 
"Takich chlewów jest kilka we dworze i 
na folwarkach, mieszczących zgórą ' 800 
świń. Są chłewy dla matek, umieszczonych 
każda w osobnej obszernej klatce. Po 

. odłączeniu od matki, 10-cio tygodniowe pro- 
sięta odrazu przechodzą na intensywne odży 
wianie i po 9 miesiącach są sprzedawane. 
Mając stałych zakontraktowanych  odbior- 
ców, p. Karol Wagner ma zapewniony 
zbyt swej nierogacizny. Ten towar zdo- 
byt sobie wielkie uznanie w sferach  prze- 

- mysłowych na Śląsku i in. 
Buduje się jeszcze nowy chlew  we- 

dług wymagań chwili obecnej, przeznaczo- 
ny dla nierogacizny. 

Po świniach obejrzeliśmy krowy: są 
to prześliczne, b. mleczne holend ry. Mle- 
ko w butelkach odsyła się codziennie do 
Wilna. 

Do nalewania i korkowania flaszek są 
osobne przyrządy. I tu czystość, żadnego 
odoru. 

"Wchodzimy wreszcie do stajni. Konie 
bardzo dobrze utrzymane, jest kilka sztuk 
angielskiej krwi. Piękna jest roczna klaczka 
ogromnego wzrostu. Korzystając z usługi 
kolejki i pługów motorowych, ma p. Wag- 
ner koni tylko 110 sztuk, wszystkie bar- 
dzo dobrze utrzymane, silnej budowy. 

i Setnie zmęczeni o godz. 2 po połud- 
niu zasiedliśmy do obiadu na pałacowej we- 
randzie, skąd roztacza się widok na klom 
by i trawniki. 

Po obiedzie ruszyliśmy czterema paro- 
konnemi wozami do sąsiednich folwarków 
brukowanemi drogami przez lasy, w któ- 
rych znać  planową leśną gospodarkę, 
przez ślicznie falujące łany zbóż  ja- 
rych o przeróżnych odcieniach zieloności. 
Pomimo,,że grunta tutejsze nie są zbyt do- 
bre, plony widzieliśmy bardzo ładne: 
ociężałe dorodne kłosy żytnie,  chylące 

BEZDROŻA... 
Straszne to były czasy, które się 

rozpoczęły na naszych ziemiach sto 

lat temu... 
Upadek powstania r. 1831, pod- 

stępna likwidacja Unji kościelnej, a 

później — tragiczny proces. Sz. Ko- 

narskiego — ciosy te spadły: jeden 

p odrugim — straszne, miażdżące, — 

rodząc rozpacz i zwątpienie... 

Litwa, która pomimo istniejącą gra 

nicę, miała dość ścisłą łączność z 

Królestwem, została ostatecznie odcię 
ta, zdawało się, na zawsze... 

Ostatnie ognisko niezależnej my- 
Śli polskiej — dwie Akademje, spad- 
kobierczynie Uniwersytetu, — Ducho- 
wra i Medyko - Chirurgiczna, powoli 
dogorywały, aż w r. 1843 zostały 
zgaszone. 

Rozpoczął się okres p anowania 
reakcji rosyjskiej, która cały wysiłek 
skierowała na odseparowanie Litwy 
od Korony, aby w ten sposób zdusić 
polskość. 

Nie było wówczas krwawych rzą- 

dów Murawjewa, nie było powszech- 

nych * brutalnych gwałtów, — zacho- 

wywano pewne pozory przyzwoitoś- 

ci, choć powoli, starannie zatruwa- 

no atmosferę, zabijano w ludziach 

wiarę, prowadzono z polskością do- 

kuczliwą podjazdową wojnę, nie prze- 

bierając, ma się rozumieć, w środkach. 

Były to czasy, kiedy trzeba było 

wyjątkowego hartu ducha, aby się 
nie załamać, żelaznej woli i wytrwa- 
łości, aby nie wejść na bezdroża... 

Niewiele wówczas było mocnych 

się ku ziemi, zda się z rezygnacją wy- 
czekują zjawienia się gilotyny - żniwiarki. 
Mniej irasobliwie poczynają sobie zboża 
jare, wzrostem niemal dosięgające żyta. 
W jednym z folwarków urządzone jest 
rybne gospodarstwo, pomyślnie prosperu- 
jące. 

P. Wagner ulepsza swe łąki przez je- 
sienną orkę, walcowanie wysiewanie pew- 
nych odmian traw, co dało dotąd wyniki 
dodatnie. 

Mając kościół w sąsiedniem  miastecz- 
ku , zbudował p. Wagner plebanję dla 
proboszcza. Wszyscy dworscy  pracowni- 
cy, po przesłużeniu pewnej iłości lat, otrzy 
mują emeryturę i własny kąt w specjalnym 
dla tego przeznaczonym domku. Po powro- 
cie z folwarków , podejmowani gościnnie 
herbatą, przeszliśmy na chwilę do gabinetu 
dziedzica, rzęsiście oświetlonego  elektry- 
cznością. 

Jak dobrze tu spocząć w wygodnych 
fotelach po całodziennej włóczędze! Tak 
tu zacisznie i miło! Lecz wreszcie czas na 
kolej, odjeżdżamy, dziękując za możność 
obejrzenia wzorowego gospodarstwa p. 
Wagnera. 

Nie tylko administrator p. Z., czło- 
wiek z wyższem wykształceniem, lecz i 
cała okoliczna ludność z wielkiem uznaniem 
wyraża się o dziedzicu z Wielkich  Sole- 
cznik. Umie, widać, pan Karol Wagner 
jednać serca tych wszystkich, z kim żyje, 
lub ma choćby chwilową styczność. 

Eugenja Grobicka 

BARANOWICZE 

— Organizacja Koła Miejskiego BBWR 
Wdniu 12 lipca r. b. w sali Sejmikowej od- 

było się organizacyjne zebranie Koła 
miejskiego BBWR. 

Zebranie zagaił prezes Rady BB 
p. Czarnocki i wyraził podziękowanie p. 
Dyrektorowi Departamentu Wschodniego 
Hołówce, który był obecny na zebraniu 
i przekazał słowo p. staroście, który w 
swem przemówieniu mówił o zadaniu na- 
szem, na Kresach, o szkodliwości rozbija- 
nia się na obozy, gdyż tu na Kresach po- 
winien być jeden front polski, oraz wska- 
zał, iż tym obozem jest właśnie BBWR, 
który prowadzi pracę państwowo twórczą 

Następnie wygłosił referat prezes Rady 
powiatowej BBWR p. Czarnocki o potrze- 
bie zorganizowania Koła mieskiego BBWR 

Dłuższy wyczerpujący referat wygło- 
sił Dyrektor Departamentu Hołówko, po- 
ruszając w swym referacie zadania chwi- 
li obecnej, z których najgłówniejszem jest 
potrzeba zmiany Konstytucji, porównuje 
konstytucję innych państw, mówi o kry- 
zysie parlamentaryzmu, o potrzebie  stwo- 
rzenia konstytucji, do której mielibyśmy 
szacunek, o przyszłych wyborach, о Кту- 
zysie gospodarczym. 

Słowem w swem przepięknie 
referacie ujmuje zadania i cele 
pracy w dobie obecnej. 3 

Następnie udziela odpowiedzi 
dawane mi pytania. 

Następnie przemawia delegat Rady 
BBWR p. Pastuszyński, który porusza spra- 

wę organizacji Kół BBWIR i ich zadania. 
Po dyskusji na wniosek p.  Czarnockiego 
jednogłośnie przyjęto rezolucję, iż należy 

założyć Koło BBWR w Baranowiczach. 
Następnie odbyły się wybory do Zarzą- 

du, do którego wybrani zostali : prezesem 

profesor Stanisław Poźniak, zastępcą pre- 

zesa p. gen. Sktonicki, sekretarzem p. 

Głąbik, skarbnikiem p. Wacław Terajewicz, 

i assesorem p. inż. Werner, na zastępców 

ujętym 
naszej 

na za- 

pp. inż. M. Laymana, Kowalskiego, Ви- 

kowskiego i panią Górską. | : 
Do Komisji Rewizyjnej: pp. rejenta 

Danowskiego, naczelnika  Mathiosza i ru- 

szkiewicza na zastępców  Puzinowskiego, 

Białko i Wójcika. 

  

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
  

  

  

Wyprzedaż 
Rakiet tenisowych oraz pantofli 

PEPEGE z ustępstwem 25 proc. 

Warsz. Sp. Myśliwska 
Wileńska 10. 1     

ziemiach, a i jednostek na naszych 
słabości te miewały przykre chwile 

i upadku. 
Większość załamywała się. 

Niektórzy stawali się  mizantropami, 
uciekając od ludzi do cichej wsi; nie- 
którzy jak manekeny  błąkali się 
wśród ludzi, wykonywując swe maleń- 
kie codzienne obowiązki i starając 
się nikomu się nie narazić, — inni 
znów „przystosowywali się* do oko- 
liczności i płynęli z prądem... 

Tak było w życiu szerszem, tak 
było i w świecie literackim. 

"W tym świecie jednak więcej by- 
ło borykania się z losem, gdyż trzeba 
było walczyć nawet o prawo głosu. 

Rej wodził niezmordowany, wy- 
trwały, Świadomy swego celu Kra- 
szewski, który w sposób, godny naj- 
większego podziwu i uznania, wyda- 
wat „Athenaeum“ i šwiecit przykła- 
dem, jako niezwykle płodny autor. 

Obok niego, raczej za nim, szli 
inni pisarze różnych talentów, rOż- 
nych charakterów i poglądów, lecz 
jednakowo kochający kraj. 

Ta bezgraniczna miłość własnego 

kątka ziemi, zrośnięcie się z religją 

katolicką i kulturą polską — były 
źródłem siły naszych dziadów, a je- 
dnocześnie nieraz przyczyniały się 
do wkraczania na bezdroża: za cenę 
zachowania tych skarbów omalże się 
nie wyrzekano łączności z Koroną... 

W straszliwej matni znaleźli się 
wówczas Polacy na Litwie. 

Z Rosją prowadzono wówczas woj- 
nę bez przerwy, ale często w sposób 
prawie dziecinny, co się zaznaczyło 
np. w stosunku redakcji „Kurjera 
Wileńskiego" do obowiązkowego 

Rumunia przyjmuje propozycję polską 
BUKARESZT. PAT. Rada ministrów po wyjaśnieniach min. Madgearu 

wyraziła na jego propozycję zgodę na udział Rumunji w konferencji ministrów 
rolnictwa państw Środkowej i Wschodniej Europy, proponowanej przez Pol- 
skę. Rumunja wyrazi życzenie, ażeby termin tej konferencji został przesu- 
nięty na koniec sierpnia. 

Porozumienie gospodarcze Małej Ententy 
DLA ZAŻEGNANIA KRYZYSU ROLNEGO. 

BIAŁOGRÓD. PAT. Minister spraw zagranicznych polecił posłowi ju- 

gosłowiańskiemu w Bukareszcie złożyć rządowi rumuńskiemu memorandum 

w sprawie konieczności utworzenia gospodarczej organizacji krajów Małej 

Ententy, podkreślające, iż kryzys rolny, który nawiedził całą Europę, dotyka 

szczególnie kraje o przewadze wytwórczości rolniczej. Kryzys potęguje 

zwłaszcza konkurencja krajów zamorskich. 

Jedynym skutecznym środkiem zaradzenia kryzysowi jest bezpośrednie 

porozumienie pomiędzy krajami przemysłowemi a krajami rolniczemi, zgru- 

powanemi we wspólnej organizacji gospodarczej, przyczem nie należy uwa- 

wać tego ugrupowania za blok agrarny, skierowany przeciwko krajom prze- 

mysłowym, gdyż chodzi tu o układ pomiędzy krajami, związanemi zagadnie- 

niem wymiany ekonomicznej i potrzebującemi jedne drugich. 

Rumunja i Jugosławja ze względu na identyczność ich budowy gospo- 

darczej są powołane do podjęcia inicjatywy w sprawie utworzenia tego po- 

rozumienia. Układ gospodarczy krajów Małej Ententy będzie dostępny dla 

wszystkich krajów, zwłaszcza z nią sąsiadujących, na podstawie całkowitej 

równości. 

Trzeba będzie pokonać znaczne trudności na drodze do utworzenia 

tego ugrupowania, które przyczyni się do rozwiązania problematu żywotne 

go dla tych krajów, których nowa sytuacja, w jakiej się znajdują, domaga 

się rozstrzygnięcia nowego i oryginalnego, niemającego przykładu w innych 

krajach. Porozumienie Rumunji i Jugosławji wobec podobnej sytuacji go- 

spodarczej obu krajów będzie mogło zakreślić szerokie ramy i w pewnych 

dziedzinach oznaczać będzie prawie unję celną. 

Ze względu na złożony charakter zagadnienia, kompetentni ministro- 

wie Rumunji i Jugosławii będą musieli zebrać się w celu ustalenia zasad po- 
rozumienia. 

Gandhiego nakłaniają do uległości 
POONA. Pat. Dwaj przywódcy odłamu umiarkowanego nacjonalistów hin- 

duskich odwiedzili Gandhiego w więzieniu i rozmawiali z nim w ciągu czterech 
godzin, usiłując nakłonić go do zaprzestania akcji nieposłuszeństwa cywilne- 
go. Jutro zamierzają oni odwiedzić Gandhiego raz jeszcze. 

Banki amerykańskie popierały komunistów 
NOWY YORK. PAT. — Według danych policji, badającej działalność 

komunistów w Stanach Zjednoczonych, banki Stanów Zjednoczonych udzie- 

liły kredytów w wysokości 80 miljoaów dolarów Amtorg Trading Corpora- 

tion, która jest organizacją sowiecką od chwili powstania. 

Zamaskowana ekspozytura 6.P.U. w Paryżu 
MA ZGŁADZIĆ BIESIEDOWSKIEGO i AGABEKOWA 

PARYŻ. Pat. Wychodzący w Paryżu dziennik rosyjski „Ро- 
ślednija Nowosti" dowiaduje się, że pod nazwą „grupy inżynie- 
rów i techników", przybywających w tych dniach do Paryża, ukry- 
ty jest oddział G. P. U., któremu polecono zlikwidowanie Biesie- 
dowskiedo i Agabekowa, dwóch 
sowieckiego, którzy przebywają 

wybitnych uciekinierów z obozu 
obecnie we Francji. 

Międzynarodowy raidawionetek 
PARYŻ. PAT. Po Bajanie, który pierwszy z zawodników polskich wy- 

lądował w Orly i natychmiast odleciał w dalszą drogę, wszyscy pozostali 
uczestnicy polscy międzynarodowego raidu awionetek przybyli do Orly wczo 
raj po południu w następującym porządku: Żwirko, Więckowski, Płonczyń- 
ski, Lewoniewski, Orliński, Gedgowd, 
wiadomo, nie bierze dalszego udziału w zawodach, 

Babiński i Dudziński. Rutkowski, jak 
ponieważ awionetka 

jego lądując w czasie gwałtownej burzy w St. Inglewert, przewróciła się i 
uległa rozbiciu, przyczem sam lotnik na szczęście żadnego szwanku nie 
odniósł. Wszyscy zawodnicy polscy odlecieli dziś o godz. 7 rano w kierunku 
Poitiers. Na lotnisku witali naszych lotników przedstawiciele konsulatu i ko- 
lonji polskiej w Paryżu. 260 aparatów, które wystartowało z Berlina, sześć 
wycotało się z rajdu. 

Smith leci do Europy 
NOWY YORK. Pat. Kapitan Kingsford Smith, który niedawno przeleciał 

Mtlantyk, ma dziś wieczorem w towarzystwie kapitanów Saula i Johna Stan- 

nage odiecieć do Europy. 

orła rosyjskiego w tytule. Kilkakrotnie 
zmniejszano rozmiary tego orła, aby 
nie raził oka, lecz w chwilach reakcji 
orzeł znów wyrastał!... 

Drobiazg, prawie komiczny szcze- 
gół, ale ile energji musiał zmarnować 
redaktor, nim się odważył na taki 
bohaterski czyn, jak łatwo mógł się 
narazić i zaszkodzić innym!... 

Straszne czasy... I znamy 
mało! 

Dlatego też z radością trzeba po- 
witać książkę, która rzuca na tę 
epokę nowy promyczek światła. *). 

Doskonały znawca przeszłości wi- 
leńskiej, p. Michał Brensztejn opra- 
cował pewien okres życia A. H. Kir- 
kora, słynnego niegdyś wileńskiego 
pisarza i wydawcę. Postać ta jest 
naogół mało znana, choć każdy histo- 
ryk Wilna wiele razy spotykał się z 
nią oko w oko. 

Ruchliwy i przedsiębiorczy Kirkor 
znalazł się na gruncie wileńskim w 
czwartym dziesiątku lat ubiegłego stu-- 

lecia w sposób nieco zagadkowy. 

Przez dłuższy czas nie wiedziano na- 
pewno skąd pochodził, kim był jego 
ojciec. 

Djwudziestoletni młodzieniec, bie- 
gle władający językiem rosyjskim (co 
wówczas było wielką rzadkością), 
otrzymał posadę w wileńskiej Izbie 

Skarbowej i rozpoczął swój zna- 
mienny trzydziestoletni pobyt w Wil- 
nie. 

je tak 

*) Michał Brensz. tejn. Adam — Hono- 
ry Kirkor. Wydawca, redaktor i właściciel 

drukarni w Wilnie, od r. 1834 do 1867. 
Wilno, 1930. Wyd. Tow. Pom. Nauk. im. 
E. i E. Wróblewskich, str. 92. 

Ciągnęło młodzieńca do świata lite- 
rackiego i artystycznego. Rozpoczy- 
na więc działalność literacką  artyku- 
likiem o teatrze, drukowanym w 
„Tygodniku Petersburskim w r. 1842. 

W następnym roku występuje już 
w roli niefortunnego wydawcy  „Ra- 
degasta“. 

Później idą artykuły w różnych 
czasopismach, wydanie Śpiewnika W. 
Każyńskiego, 
noj Kniżki* gub. Wileńskiej, gdzie 
umieszczał rozprawki historyczne w 
jęz. rosyjskim, — wreszcie — piękne 
„Przechadzki po Wilnie, wydane w 
r. 1856. 

Po otwarciu w Wilnie Komisji 
Archeologicznej, myśli Kirkor o wyda 
waniu stałego czasopisma i po dług- 
gich i ciężkich wysiłkach doprowadza 
do zorganizowania  nieperjodycznej 
„Teki Wileńskiej", czasopisma bar- 
dzo poważnego i ogólnie cenionego. 

Nieoczekiwane i nieuzasadnione co- 
fnięcie koncesji wydawniczej  przer- 
wało pięknie się zapowiadający ży: 
wot „Teki i zniechęciło Kirkora do 
dalszej pracy. Myślał wówczas o 
wyjeździe z Wilna... 

Nie wyjechał jednak. 
rąk. 1 
W r. 1859 zakłada Kirkor „„Drukarnię 

obywatelską“ ze składek róznych 
osób, dążącycz do stworzeńn'a то- 

żiiwie niezaieżn:j polskiej placówki 

wydawniczej. 
Dzieje tej drukarni pod firmą 

„Drukarnia A. H. Kirkora i spółki” są 
smutne. \ 

Pierwotne zamiary, zakreślające 
szeroki plan pracy oświatowej wśród 
szerokich mas ludności, powoli się 

I nie złożył 

redagowanie „Pamiat-- 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
24 lipca. Front północno-wschod- 

ni. Próby kontrakcji z naszej strony, 
zmierzające do odzyskania linji Niem- 
na, nie powiodły się. I-sza dywizja li- 
tewsko - białoruska dopiero dzisiaj o 
godzinie 15 rozpoczęła odwrót z nad 
Niemna. Ponieważ wyprzedzające ją z 
prawa i z lewa dywizje nieprzyjaciel- 
skie nawiązały ze sobą łączność, zosta 
ła ona zupełnie otoczona, w rejonie 
miejscowości Roś, na północ od Woł- 
kowyska. 

4-a armja w odwrocie wzdłuż szo- 
sy Słonim — Prużany. 

Front południowo - wschodni. 6-a 
armja. Nad Zbruczem, po wprowadze- 
niu do akcji nowych sił, w szczególno 

  

ści kawałlerji, nieprzyjaciel po krwa- 
wych, cały dzień trwających. walkach 
opanował o godz. 21 przedmieście Wo 
łoczyska. Dwutygodniowa obrona te- 
go przyczółka mostowego zjednała mu 
nazwę „polskich Termopil*. 

Husiatyn został odzyskany brawu- 
rową akcją płk. Welgnera. 

Przebijająca się na Radziwiłłów 1- 
sza dywizja piechoty, w szczególności 
jej 35-ta brygada, poniosła straty. “| 
ręku nieprzyjaciela pozostało 14 dział. į, 
Dowódca brygady, kilku oficerów szta“ 
owych oraz szereg oficerów 42-go i 

144-go pułku dostało się do niewoli. 
Nad Styrem w armjach 2-ej i 3-ej 

<bez zmian. 
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Žmije w Warszawie 
były podrzucane? 

SENSACYJNE ZEZNANIE UKĄSZONEGO. 

„„Wieczór Warszawski” donosi: 
„Po kilkutygodniowych alarmach, spo- 

wodowanych odnajdywaniem żmij w róż- 
nych miejscach, nastąpiło pod tym wzglę- 
dem uspokojenie i o żmijach nic nie było 
słychać. Jednak pytanie, skąd one się brały 
nie przestało trapić mieszkańców Warsza- 

y. 
Przed kilkunastu dniami pogotowie lekar 

skie zostało zaałarmowane telefonicznem we 
zwaniem do domu noclegowego przy ulicy 
Dzikiej 62. Lekarz Pogotowia przybywszy 
na miejsce zastał jednego z mieszkańców, 
leżącego w gorączce. 

Chory pacjent miał rękę powyżej dłoni 
owiazaną brudnemi szmatami,  zwilżonemi 
wódką. Po odwinięciu tego opatrunku na rę 
ce odnaleziono maleńką rankę, pochodzącą 
jak mówił pacjent, od skaleczenia. Ponieważ 
zachodziła omawa zakażenia krwi, przewie- 
ziono chorego do szpitała Dz. Jezus, gdzie 
pacjent przyznał, że ranka nie pochodzi od 
skaleczenia, lecz od ugryzienia żmiji. 

Dawał przy tem jakieś wyjaśnienia, że 
stało się to wówczas, gdy spał nad Wisłą(?) 
Dopiero w kilka dni potem, jedna z sióstr 
szpitala, przypadkowo wysłuchała rozmowę 
ukąszonego przez żmiję, z innym chorym, z 
której wynikało, że został on ukąszony nie 
podczas snu, a w czasie chwytania żmiji. 

Siostra o swem spostrzeżeniu powiedzia- 
ła lekarzowi, który nazajutrz zaczął badać 
chorego i wówczas wyszły na jaw sensacyj 
ne szczegóły. 

Wiosną przyszedł do domu noclegowego 
stały mieszkaniec schroniska. A. Pajura. 
Przyniósł z sobą kilka butelek wódki i za- 
kąski, oraz poprosił czterech kompanów. 
Gdy wszyscy byli już dobrze podnieceni al- 
koholem, Pajura zaproponował im współu- 
dział w pewnym interesie. Chodziło miano- 
wicie o łapanie żmij w lasach, które Pajura 
będzie sprzedawał jakiemuś tajemniczemu 
osobnikowi. 

Przystali na tę propozycję i od tego dnia 
wyjeżdżali stale do lasów Puszczy Kampi- 
noskiej, gdzie oddawali się polowaniu na 
gady. 

Złowione płazy Pajura osobiście odnosił 
owemu osobnikowi i przynosił im pienią- 
dze. Ostatni raz polowanie na gady odbyło 
się w ostatnich dniach czerwca, wówczas 
to jeden z nich został ukąszony. Po tym wy- 
padku nikt z nich nie chciał ryzykować i na 
ražač się na ukąszenie przez gada”. 

Niewiadomo, czy zeznania te są zgodne z 
prawdą, czy są majaczeniami chorego. 

Zjazd żebraków z całej 
Polski 

Niezwykły zjazd obradował w Warsza- 
wie. Był to zjazd żebraków z całej Polski. 

W obradach, które odbywały się koło 
cmentarza brudzieńskiego, — wzięło udział 
około 400 delegatów płci obojga. 

Była to istna galerja kapitalnych  ty- 
pów. Więc kaleki „bez rąk'i nóg”, znakomi- 
cie wywijający brakującemi członkami, ślep 
cy w czarnych okularach, niemowy od u- 
rodzenia, które najwięcej gardłowały, sta- 
rzy, młodzi, z kijami i bez — jednem sło- 
wem kolekcja niezwykła. 

Tematem obrad były sprawy zawodowe 
i podział posterunków na odpustach i jar- 
markach na rok bieżący. Ustrój dziadowski 
nie przewiduje bowiem obecności tych sa- 
mych dziadów na tych samych odpustach. 
Podział musi być równy i sprawiedliwy. 

Wczorajszym obradom przewodniczył 
dziad o partjarchalnej powierzchowności z 
długą siwą brodą, w czarnych okularach, w 

redukowały, borykania się z trudno- 
ściami finansowemi było bardzo 
uciążliwe, nacisk sfer urzędowy był 
znaczny, więc drukarnia, kiedyś tak 
idealnie traktowana, zaczęła druko- 
wać rzeczy bezwartościowe, a po 
powstaniu r. 1863 — ohydne polako- 
žercze elukubracje... 

W książce p. Brensztejna dzieje 
tej drukarni zostały zarysowane szcze- 
gólnie wyraziście, beznadziejna dro- 
ga wdół występuje w całej rozpa- 
cznej prawdzie. 

Autor, doskonale zdający sobie 
sprawę z ówczesnych stosunków, sta- 
ra się poniekąd usprawiedliwić nie- 
fortunnego redaktora i wydawcę, 
wkraczającego na bezdroża, nie  Za- 
wsze to mu się jednak udaje. 

Zbyt ciasno zakreślone ramy pra- 
cy nie pozwoliły autorowi na cał- 
kowite wypowiedzenie się, co się 
stało z krzywdą dla czytelnika i dla 
historji przedewszystkiem. 

Apel p. Brensztejna do przyszłe- 

go monografisty Kirkora musi wró- 

cić do niego samego, gdyż nikt nie 
jest bardziej powołany do tej pracy, 
niż właśnie on sam. 

W obecnym stanie książka nie 
może całkowicie zadowolić czytelni- 
ka. Sylwetka Kirkora nie zarysowuje 
się wyraźnie, gdyż trzydzieści lat. 
w Wilnie to mniej niż połowa jego 
życia; bez uwzględnienia okresu kra- 
kowskiego nie można wydawać o nim 
sądu jako o człowieku. 

Ale i okres wileński, nie został nie- 
stety uwzględniony należycie: prze- 
cież oprócz Kirkora — wydawcy, re- 
daktora i drukarza był Kirkor — pl- 

sarz, o którym w książce są tylko luž- 

stanie Georgja. Dygnitarz ten wydał o-| 

  

   
   

  

    
    

  

     

   
    
     

   

        

    
      

     
    

  

    

    

    
   

     

  

   

  

wielkim słomianym kapeluszu i z koszturem 
w ręku. 

Był to Wojciech Ciągal, który przybył | 
na dziadowski kongres ze Lwowa. 

Po skończonych obradach sięgnięto do: 
sakw i wydobyto zapasy użebrane po dro-l| 
dze, jak również butelki z almbikiem, k 
pione za uproszone pieniądze. 

Przewodniczący Ciągal upominał kongre-jų! 
sowców, by byli wstrzemięźliwi w napit- 
kach. Uwagi te niewiele skutkowały, gdyż 
niebawem animusz wstąpił w serca. Zgod- $| 
mj chórem zainotowano pieśni dziadow- 
skie. 

Wszystko obeszłoby się bez rozgłosu, Ą 
gdyby nie drobny incydent. я, 

Jeden z dziadów, Władysław Kawka л 
Przemysla wybrał się na kongres warszaw 
ski z nowemi szczudłami, które sobie nie 
dawno sprawił. Szczudła te ukradli mu to 
warzysze po fachu. Kawka nie mógł prze” 
boleć straty i zaprosiwszy przewodniczącegć 
Ciągala, wybrał się razem z nim do komi- | 
sarjatu, gdzie zameldował o kradzieży. 

Stąd policja dowiedziała się o dziadow- 
skiem zebraniu. Jak. każdy się bowiem do- 
myśla, zjazd nie był... rejestrowany. Zanim 
policjanci przybyli w okolice cmentarza, 
dziadowie się już. rozpierzchli. 

Kapitalne rozporządze-| 
nie ameryk.burmistrza 
ŻONATYM MĘŻCZYZNOM NIE WOL 
NO SPACEROWAĆ Z OBCEMI KO- | 

BIETAMI. 

Zarówno prawodawcy jak i dygni- 
tarze amerykańscy miewają kapitalne 
naprawdę pomysły i ludność Stanów 
Zjednoczonych obdarzają najdziwacz- 
niejszemi ustawami i rozporządzenia- 
mi. Niezwykły zaiste kwiatuszek dol 
bukietu curoziów amerykańskich dorzu 
cił burmistrz miasta Williamsport w 

  

statnio rozporządzenie treści następw4 | 
jącej: „par. 1 Pod groźbą kary aresztu 
do czterech tygodni i grzywny do 100 
dolarów zabrania się spacerowania po | 
ulicach miasta po. godzinie | w nocy. 
Takiejże karze podlegają osoby; któ-| 
re będą usiłowały po godzinie 24-tej 
dostać się do domów, które nie są ict 
stałem miejscem zamieszkania. Par. 2 
Karze więzienia do dwóch miesięcy ) 
grzywnie do 500 dolarów podlegają 
mężczyzni żonaci, którzy w dzień lub 
w nocy zauważeni zostaną w towarzy, 
stwie kobiet nie będących ich żonam: 
lub krewnemi. Wyjątkowe wypadki be; 
dą przez władze badane z całą skru- 
pulatnością*. To się nazywa pomys; 
amerykański! Nie byłoby więc nic nad 
zwyczajnego, gd yby żonaci mieszkatń 
cy owej sławetnej mieściny wystąpiśi 
do pomysłowego burmistrza 2 2а 
daniem wprowadzenia telefonicznych 
rozwodów, by każdy na czas pobyt 
poza domem mógł korzystać z praw, 
wolnego mężczyzny i nie być pod gół| 
bą drakońskich kar, gdy зройка-№0- ) 
rąś sympatyczną znajomą. Chyba 28) 
pomysłowy burmistrz wprowadzi @8 
żonkosiów „prawo spacerowania z Gb] 
cemi kobietami'', które wydawane 
łoby za specjalną opłatą oczywiścą 
Może i tak będzie. 1 
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ne wzmianki. A przecie jeżeli moż4 
na mówić o Kirkorze, jako drukarzuj 
zapominając, iż był on pisarzem, tęj 
takiego podziału w jego pracy wyda 
wniczej i redaktorskiej robić nie mo 
žna. Gdyby nie jego literacko - hi] 
storyczne zamiłowania, inaczejby wy: 
glądały „Pamiatnyja — Ка К, innė 
bytaby „Teka“. i 

Kirkor — pisarz został skrzywdzo 
ny przez p. Brensztejna nawet w krótj 
kich wzmiankach o jego literackiej 

działalności. ` 
Tak np. na str. 17, po wymienie 

niu kilku artykułów,  umieszczonyč 
przez Kirkora w „Knižkach“, auto! 
mówi: i 

„Wymieniliśmy tu tylko artyku 
podpisane lub niema wątpliwości(!) 2 
i inne, bezimienne, wyszły z pod jegi 
pióra”... Ale jakie? ) 

Należałoby wymienić choćby W 
przypiskach; rzecz to niemałej wagi 

Jest pewna nieścisłość (czy — Ы 
drukarski?), dotycząca działalnoś 
drukarni: na str. 32 mówi się o wyś 
daniu w. r. 1860 pięciu książek Aki: 
lewicza, na str. zaś 73 i 74 znajduje 
my tylko trzy. 

Na str. 12 nieściśle się wyraża att? 
tor o przeniesieniu „obu* wileńskich 
Akademij do Petersburga. Do Peter51 
burga została przeniesiona tylko Ak“ 
demja Duchowna, natomiast księg0” 
zbiory i laboratorja Akademji „Me 
dyko-Chirurgicznej powędrowały |;d3 
Kijowa i Charkowa. 7 

To są jednak drobne rzeczy, któś 
niezawodnie zostaną usunięte w przy” 
szłej monografji o Kirkorze. 

Na nią czekamy. W. Ch. | 
 



  

gródzkiego. Od uderzeń piorunów spłonęło 

  

Piękny widok na majątek Pikieliszki od strony jeziora Żelasy. — Mar- 

szałek Piłsudski spędza tu obecnie swój urlop wypoczynkowy. 

  

Burze na Ziemiach Wschodnich 
Silma burza przeszła wczoraj w nocy nad powiatami woj. wileńskiego i nowo- 

14 gospodarstw i dwie strażnice K.O.P. 9 
osób poniosło śmierć od porażeń. Jednocześnie wypad: grad wielkości włoskiego orze- 

cha, który wybił w całym szeregu miejscowości grykę i żyta, zaś w Starojelni i Nowo- 
sadach grad wybił szyby w kilkudziesięciu domach. 

  
  

W. słońca o godz. 3 m. 44    
Krystyny 

Jutro 
rzysztofaM | 

  

   
. słońca o godz. 7 m, 41 

   

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 23. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 756 

Temperatura średnia -1- 15 

Temperatura najwyż:za -l-17 

Temperatura najniższa -l- 14 

Opad w milimetrach: 3 m. 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost 
Uwagi: deszcz. 

Zachodni   
URZĘDOWA 

-- — P. wojewoda powrócił. W dniu 23 
bm. p. wojewoda wileński Raczkiewicz po- 
wrócił z terenu powiatu wilejskiego i objął 

i urzędowanie. 

MIEJSKA 
— Pożyczki o które starać się będzie 

zarząd m. Wilna. Władze wojewódzkie za- 
twierdziły protokuł Rady Miejskiej obejmu- 

jący szereg pozycyj dotyczących starań o 
pożyczki. 

k | Chodzi tu o wyjednanie w Banku Go- 
spodatstwa Krajowego: pożyczki, w sumie 
100 tys. zł. na remont domów prywatnych, 
pożyczki obligacyjnej w sumie *1.250.006 
zł. na kontynuowanie robót inwestycyjnych 
(wodociągowo-kanalizacyjnych),  dodatko- 
wej, w sumie 67 tysięcy zł. na dokończenie 
budowy Domu Robotniczego przy ul. De- 
rewnickiej oraz 250.000 na dokończenie bu- 
dowy gmachu szkoły powszechnej na An- 
tokolu. - 

Na tenże cel uchwalono wyjednać w 
Ministerstwie W.R. i O. P. subwencję w su- 
mie 250.000 zł. 

Władze wojewódzkie nie zaaprobowały 
projektu Magistratu zakupienia dla miasta 
placu przy ul. Łukiskiej Nr. 3. 

  

KRONIKA 
, Wiłeńskich obchodzi święto pułkowe. 

Obchód święta odbędzie się w garnizo- 
nie w Nowej Wilejce. 

AKADEMICKA 

— Komisja wakacyjna S. K. M. A. 
„Odrodzenie* przypomina sz. koleżankom i 
kolegom, że IX Tydzień Społeczny w Lubli- 
nie rozpoczyna się 23.VIII 1930 r. Zapisy i 
informacje przy ul. Uniwersyteckiej 7 m. 9. 
A dE od godz. 12—13 i w piątki od 
19—20. 

RÓŻNE 

— Delegacja związku inwalidów  Rzpl. 
Polskiej u pana ministra Prystora. Onegdaj 
udała się delegacja Zw. Inw. Woj. Rzp. P. 
w osobach kpt. Wojciechowskiego i por. 
Ziembińskiego do p. ministra Prystora, skła 
dając mu memorjał w sprawie leczenia in- 
walidów wojennych i ich rodzin przez Kasy 
Chorych. 

Pan minister przyrzekł rozpatrzeć przed 
stawioną sobie sprawę na mającym się od- 
być w krótkim czasie zjezdzie związku Kas 
Chorych w Warszawie. 

— Umowy o naukę w rzemiośle. Zarząd 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie przypomina, 
iż na terenie miasta Wilna do dnia I sierpnia 
1930 r. wszyscy rzemieślnicy winni zawrzeć 
ze swoimi terminatorami umowy piśmienne 
o naukę na  blankietach przygotowanych 
przez izbę  Rzemieślniczą. — Rzemieślnicy 
cechowi — przed cechem, nienależący do 
cechu przed izbą. 

Dla prowincji termin zawarcia umowy 
został przedłużony do dnia 1 września — 
1930. r. 

Niewykonanie powyższego pociągnie za 
sobą sankcje karne, przewidziane art. 192 
Ustawy Przemysłowej. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski. Dziś po raz ostatni cie 
sząca się wielkiem powodzeniem doskonała 
komedja polska T. Jaroszyńskiego „Sąsiad 
ka“, która w repertuarze scen polskich zaj- 
muje poczesne miejsce. W. rolach  głów- 
nych występują: Wernicz, Tarnowicz, Kre- 
czmar, Żurowski i Wasilewski, który  sztu- 
kę te starannie wyreżyserował. 

Rozpoczęły się przygotowania do wysta 

s- L 0 

miasto moich marzeń" zyskała ogólny po- 
klask i uznanie publiczności, dzięki doskona 
łemu wykonaniu oraz malowniczej wysta- 
wie. Na wyróżnienie zasługują produkcje 
baletowe K. Ostrowskiego, Topolnickiej, ze- 
społu girls, szereg piosenek w wykonaniu 
Czerniawskiej i Morawskiej. Hollywood —re 
wellersy oraz zabawne piosenki w insceni- 
zacji Bohdana Chomentowskiego. 

Na piątek najbliższy kierownictwo 
wji przygotowuje nowy interesujący 
gram. : 2 

„Morskie Oko“. Jutro, w piątek 25 oraz 
w sobotę 26 bm. wystąpi w Teatrze Lutnia 
znakomity zespół warszawskiego teatru 
„Morskie Oko". W wykonaniu bogatego pro 
gramu, składającego się z ostatnich nowości 
stołecznych biorą udział Walter, Karklińska, 
Rylska, Hryniewicka, Kucharski i inni. Kie- 
rownictwo muzyczne objął Sterling. Confe- 
rencier W. Kucharski. Plbliczność wileńska 
będzie miała rzadką sposobność usłyszenia 
szeregu produkcyj, zarówno wokalnych jak 
i chereograficznych. ‚ 

Bilety w kasie teatru Lutnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — W szponach djablicy. 
Heijos — Dzika Orchidea. . 
Heljos — Higjena seksualna dla pań o 

godz. 10 45. : ] 
Kino Miejskie — Książę pozwolił. 
Światowid — Gehenna pasierbicy. 
Wanda — Miłość i krew. 
Ognisko — Panna z.. temperamentem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Ogółem wy- 
padków 41, z tego opilstwa i zakłócenia 
spokoju publicznego 14, kradzieży 3. | 

Aresztowanie magazynierów. Policja za 
trzymała dwóch urzędników *ze stacji towa 
rowej Grońskiego i Ćwieka, którzy są za- 
mieszani do afery nieprawnego podjęcia ze 
składów kolejowych transportu pończoch 
wartości 20 tysięcy zł 

— Listonosz przywłaszczał listy warto- 
ściowe. W Nowogródku aresztowano star- 
szego listonosza Józefa Boguna za kradzież 
listów wartościowych. W mieszkaniu Bo- 
guna znaleziono kilka czeków na różne ban- 
ki, listy i puste koperty. : 

Kradziež garderoby. Przez  niezna- 
nych sprawców skradziono z mieszkania 
Mienkowa Icka, Piłsudskiego 38 palto war- 
tości 200 zł., tałes do modlitwy oraz z szu- 
flady biurka pewną ilość weksli zaprotesto 
wanych na nieustaloną narazie sumę. 

— Zatrzymanie złodziejki. Helena Okład 
kówna, Archanielska 3 doniosła policji, że 

będąc u niej w kuchni niejaka Weronika 
Tomaszewiczówna, Zawalna Nr. 24 skradła 
na jej szkodę leżącą na oknie torebkę z za- 
wartością 131 zł. Tomaszewiczówna została 
zatrzymana, pieniędzy narazie nie odnale- 

že Usiłowanie samobójstwa W dniu 22 

b. m. Julja Gałecka, lat 23, Lipowa 7 usi- 

łowała popełnić samobójstwo przez wypi- 

cie esencji octowej. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło ją w stanie ciężkim do szpitala 
żydowskiego. 

— Napad rabunkowy pod Osztnia- 
ną. 23 b. m. o godz. 5 m. 45 na trakcie 
z Oszmiany do Holszan mniej więcej 
w odległości 5 klm. od Oszmiany koło 
folwarku Osinówka nieznany osobnik 
napadł na przejeżdżających Swirskie- 
go Lokima, Glazera Mejera i Gartesa 
Konstantego, wszystkich z Oszmiany i 
steroryzowawszy ich rewolwerem ka- 
zał oddać sobie pieniądze. Zrabowaw- 
szy w ten sposób 100 zł. zabrał srebr- 
ny zegarek.. Pieniądze i zegarek nale- 
żały do Swirskiego. Po dokonaniu na- 
padu, bandyta polecił jadącym .. udać 
się w dalszą drogę, sam zaś zatrzymał 

następną furmankę, która w tej chwili 
nadjeżdżała. Równocześnie napastnik 
dał strzał rewolwerowy w kierunku 
obrabowanych w celu zmuszenia ich 
do dalszej podróży. Jadący drugą fur- 
manką osobnik o nieustalonem nara- 

re- 
pro- 

  

w o 

SPORT 
WARTA (POZNAŃ) — MAKABI 4:1. 

Już po raz drugi przegrywa Wilno do 
mistrza ligowego Warty w stosunku 4:1. 

Przed kilku dniami pokonana została 
drużyna Ogniska, wczoraj Makabi. 

Obydwie drużyny te trzymały się dziar 
sko, a że przegrały, to trudno — Warto, bo 
przecież mistrz Polski. 

Wczorajszy skład Warty był nieco inny 
niż w spotkaniu z Ogniskiem. 

W ataku brakło Przybysza i Stalińskie- 
go, natomiast całość drużyny zasilona . z0- 
stała Wojciechowskim na centrze pomocy. 

Mimo ładnej gry gospodarzy grających 
w pełnym składzie, nawet z Tewelowiczem 
i Szwarcbergiem, którzy jakoby wycofują 
się z życia sportowego, przewaga ligowców 
uwidoczniła się odrazu, mimo, że gracze ci 
nie wysilali się zbytnio. Może to przemęcze 
nie ostatniemi meczami, a może wprost 
abnegacja. Zaangažowališcie nas, zaplacili- 
ście gotóweczkę, to i pocóż teraz nadwyrę- 
żać. 

Zresztą nie o oskarżenie Warty cho- 
dzi nam. Wróćmy do sprawozdania. 

Prowadzenie zdobywa  Kmioła, a po 
krótkim czasie Szerifke II wykorzystuje kar 
ny punkt podyktowany przez sędziego. 

Makabi nie zraża się tem. Gra ambitnie, 
zrywa się do ataków i przed końcem pier- 
wszej połowy naciśnięty przez makabistę 
obrońca strzela zbyt pośpiesznie, piłka Ści- 
na się i wlatuje do bramki. „Honorowy* 
goal. 

Po przerwie Makabi znów zrywa się kil 
kakrotnie. Wolny — z odległości kilku kro- 
ków Rutsztejn broni przytomnie, aby w 
chwilę potem puścić łatwą do obrony piłkę. 

Czwarty goal — główka Śmiglaka też 
mogła być obroniona. 

Makabi grała b. ładnie 1 ambitnie. Obro 
na ruszała się bez zarzutu, zwłaszcza Pola- 
czek, który w drugiej połowie meczu ze- 
szedł z boiska kontuzjowany. Zastąpił 
Szunkłer. 

W pomocy Szwarc i Krakanowski za- 
służyli na pochwałę. W ataku, mojem zda- 
niem, brakowało Terka, grającego znacznie 
lepiej niż Kotłowski. Tewelowicz zanadto 
odstawał od ataku, pozatem grał dobrze. 

Makabi dobra, jako całość drużyna ni- 
gdy nie wykorzysta swoich wałorów, o ile 
Zajdel nie będzie miał dobrych łączników, a 
Ben-Oszer nie przestanie wózkować niepo- 
trzebnie. 

Sędziował p. Frank, obecnie jedyny do- 
bry sędzia w Wilnie. Osman. 

zie nazwisku nie miał nic przy sobie 
i został puszczony przez napastnika 
swobodnie. Po napadzie bandyta udał 
się w kierunku wsi Nowopole, gm. 
Graużyskiej. Na podstawie rysopisu, 
ustalonego przez obrabowanych, wła- 
dze zarządziły natychmiast pościg za 
bandytą. 

— Echa strzałów na Wilczej Łapie. Do- 
chodzenia w sprawie strzałów oddanych w 
dniu 19 b. m. w kierunku prochowni na Wil- 
czej Łapie wykazały, że strzały były odda- 
ne z karabinu na wiwat przez komendanta 
wartowni wojskowej, z wojskowej parowo- 
zowni kolei wąskotorowej kaprala Zabłoc- 
kiego. jeden z tych strzałów trafił w Ścianę 
murowaną składnicy na Wilczej Łapie, gdzie 
w pobliżu stał na warcie szeregowiec Gro- 
Zewicz, 

— Utonięcie. W rzece Żejmiana koło 
z. Sapierzyszki, gm. Niemenczyńskiej uto- 
nął pastuszek 9-cio letni Józef Włalentyno- 
wicz, mieszkaniec maj. Jasino, gm. Niemen 
czyńskiej. 
echa krajowe 

— Włamanie do synagogi w Lidzie. Nie 
znani sprawcy dostali się do synagogi w 
Lidzie, gdzie po wyłamaniu zamków wykra- 
a AE różne rzeczy i pieniądze ze skar- 

onek. 

A WO O EO EEEE 

Oficer sowiecki usiłował przejść na nasze 
terytorjum 

Ubiegłej nocy w rejonie odcinka 
usiłował przedostać 
wieckiego. 

Przybył on na granicę motocyklem, 

J „granicznego Szipienie w pobliżu Radoszkowicz się na nasze terytorjum jakiś osobnik ubrany Kija oficera bi 

lecz został zatrzymany przez straż sowiecką 

g go. 

  

Anna - Irena 

Nabożeństwo żałobne 

skowym na Antokolu, o czem zawiad 

  

Z DOROSZEWSKICH 

Żona kapitana W. P. 
zmarła dnia 22 lipca 1930 roku w wieku iat 30. 

* odpraw: 
Św. Ignacego o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cimentarzu 

DROBIKOWA 

dnia 24 lipca w kościele 
Woj- 

ione zostanie 

lamia przyjaciół i znajomych 

RODZINA. 

  

  

ZE ŚWIATA 
Rocznica kołowrotka. 

Właśnie minęło 400 lat od daty, kiedy 
brunszwicki kamieniarz Hans Jūrgen skon- 
struował pierwszy na świecie kołowrotek 
poruszany nogą. Jiirgen w czasie licznych 
swoich podróży po świecie poznał niejed- 
no rzemiosło. Przypatrując się pewnego 
dnia uciąśliwej pracy kobiet przy ręcznym 
kołowrotku, wpadł na pomysł skonstruowa 
nia nożnego kołowrotka. W: r. 1530 pomysł 
ten stał się rzeczywistością! Jak głoszą sta 
re kroniki, za wynalazek ten „ofiarowała 
mu szlachetna rada miasta Brunszwiku ma- 
ły, srebrny kołowrotek. W Watenbiitel, ro- 
dzinnej swojej wiosce, posiadał Jiirgen kar- 
czmę, która otrzymała oficjalną nazwę „go- 
spody pod  kołowrotkiem*.  Dokumenta 
stwierdzają istnienie tej nazwy karczmy od 
roku 1616. Istnieje ona też w Watenbiitel 
do dnia dzisiejszego. 

Syndykat mężczyzn bezżennych. 
Jeden z wybitnych francuskich dzienni- 

karzy postanowił założyć syndykat bezżen 
nych mężczyzn — i zaofiarował godność 
honorowego prezesa Prezydentowi Francji! 
Jak wiadomo, Doumergue jest starym ka- 
wałerem i to z przekonania. Po namyśle jed 
nak odmówił przyjęcia godności, uważając, 
że byłoby to sprzeczne z hasłem zaludnia- 
nia Francji. 

OSTATNI „KRZYK* MODY 

Ostatnim „krzykiem* mody kobiecej 
jest tatuowanie się zapomocą promieni sło- 
necznych. 

Jak się to robi? Oto bardzo prosto. Wy- 
cina się z papieru sylwetki, czy wzory 
(narzeczony z długim nosem najlepiej wy- 
chodzi), nakleja się na ciało i wystawia w 
ciągu paru godzin na słońce. Skóra naokoło 
opała się na brunatno, miejsce przykryte 
papierkiem zostaje białe. Oto cały figiel. 

W Miami na Florydzie, na plaży obok 
Chicago oraz na Longs Island panie prze- 
ścigaj asię w pomysłach. 

Pewna pani umieściła sobie na plecach 
sylwetkę profilu ukochanego, inna znowu 
wypaliła sobie, a raczej „wybieliła* cyfrę 
siedem jako przynoszącą jej szczęście. 

, Na jednej z plaż francuskich  podzi- 
wiano niedawno damę która wytatuowała 
sobie sylwetkę swego chińskiego pieska. 

Pomysł ten nie należy zresztą do nowych 
bo jeszcze przed laty ogrodnicy w ten Spo- 
sób zaopatrywali w napisy wystawione 
na słońcu dynie i melony. 

L iii sa SI 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 23 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: . 

Dolary 8.89 i pół — 8.91 i pół 8.87 i pół 
Gdańsk 173.41, — 173.84 — 172.98. Holsc 
dja 358.67 — 359.57 — 357.77. Londva 
43.36 i 3/4 — 43.47 i 1/4 43.26. Nowy York 
kabel 8.00 — 8,92 — 8.88. Paryż 35.07 -— 
35.16 — 34,98. Praga 26.42 i 1/2 — 26.48 
i 1/2 — 26.36. Nowy York kabel 8.912 — 
8.932 — 8.802. Szwajcarja 173.23 — 173.06 
172.80. Stokholm 239.71 — 240.31 — 239.11. 
Wiedeń 125.93 — 126.24 — 125.62. Włochy 
46.69 46.81 — 46.57. Berlin w obrotach 

, prywatnych 212.88. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 111. 5 proc. kon 
wersyjna 55.75. 10 proc. kolejowa 103. 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obl. B. G. K. 
94; te same 7 proc. 83.25. 8 proc. obl. B.G. 
K. budowlane 93. 8 proc. ziemskie dolarowe 
88. 4 i pół proc. warszawskie 54.55 5: proc. 
warszawskie 59.25. 8 proc. warszawskie 
16. 75.75. 8 proc. Piotrkowa 67. 10 proc. 
Siedlec 81. л 

RADJO 

CZWARTEK, DNIA 24 LIPCA 1930 R. 

11.52: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z płyt gramof. 
13.00: Kom. meteorolog. 

15.50 — 16.15: Odczyt turyst.-krajozn. 
z Warsz. „Zwiedzajcie Pomorze* — wygł. 
dr. M. Orłowicz. 

17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. Organ Społeczn. 
17.35 —19.00: Odczyt i koncert z 

Warsz. 

19.00 — 19.25: Audycja dla dzieci. 
„Kluski Grubaska* zradjofon. bajka Z. Ro- 
goszówny wyk. Z. D. R. W. 

19.25 — 19.50: Pogadanka radjotechn. 
19.50 — 20.00: rogram na piątek i 

rozmaitości. 
20.00 — 20.15: Program dzienny radj. 

z Warsz. 
20.15 — 20.30: Odcinek powieściowy 
20.30 — 21.30: Tr. koncertu z ogrodu 

Bernardyńskiego w Wilnie. 
21.30 

wisko, kom. i 
— 2400: Tr. z Warsz. Słucha- 

muzyka taneczna. r 

  

    
   

Zadanie premjowe! 
| Teo-Max-Zacharias-Erich| 
Wyżej podane wyrazy muszą być 
ustawione w takiej kolejności, aby 

  

        
       

ich początkowe litery, czytane od 
góry ku dołowi, dawały wyraz 

METZ 

    

Za prawidłowe rozwiązanie zadania, 
ustanowiliśmy następujące nagrody: 

1-sza nagroda—2.0000 marek 
niemieckich 

2-ga nagroda — 1.200 mar. 
niemieckich 

3-cia nagroda —umeblowa- 
nie pokoju jadalnego. 

4-ta nagroda — umeblowa- 
nie pokoju sypiałnego. 

5-ta nagroda — umeblowa- 
nie kuchni. 

6-ta—8-ma nagroda — 3 aparaty 
| fotograficzne. 

9-ta—12-ta nagroda — 4 
damskie i męskie 

13-ta—22-ga nagroda — 10 apara- 
tów radjowych (trzylam- 

  

    
      
    
    

    
    

  

      

                        

     

  

     
   
    

   
   
    

          

   

rowery 

powych). 
23-cia—32-ga nagroda — 10 piór 

„wiecznych* ze  złotemi 
stalówkami. 

33-cia—50-ta nagroda — 18 zegar- 
ków kieszonkowych mę- 

skich i damskich. 
51-a—80- nagroda — 30 apara- 

tów fotograficznych i pe- 
wna ilość nagród  pocie- 
szenia pierwszorzędnej 
wartości. 

Każdy, kto nadeśle nam prawidło- 
we rozwiązanie zadania, otrzyma je- 
dną z wyżej wymienionych  na- 

gród. 

Wszystkie przedmioty przeznaczone 
do podziału są nowe. 

Podział nagród _ pocieszenia u- 
skuteczniamy sami, nagrody głów- 
ne zostają rozdzielone pod nadzo- 
rem miejscowego notarjusza. Mini- 
malne koszty przesłania przesyłki 
ponosi biorący udział w konkursie. 

Rozwiązanie zadania winno być nie- 
zwłocznie i w dostatecznie ofranko- 
wanym liście wysłane i nie zobo- 
wiązuje do niczego. Piszcie dziś 

jeszcze: 
į 

wienia krotochwili B. Praxy „Jej chtopczyk“ WOJSKOWA Zniżki i bilety kredytowe ważne. 
— święto 13 Pułku Ułanów Wileńskich. — Teatr Letni w ogrodzi Bernardyń : W dniach 24 i 25. 7. 1930 r. 13 pułk Ułanów skim. Ostatnio enia «wia Aido 

‚ Akcje: 

„Bank Polski 164. Lilpop 25. Ostrowiec 
serja B. 58 — 60. Starachowice 15. Haber- 

ь : С Westdeutschi isem- 
eż widząc, że chce im wymknąć się z rąk oddała salwę. Uciekający począł ostrze- TE, ak Ryż zy, 
liwać się i w pewnym momencie porzucił motocykl i ukrył się w okolicznych lasach. 

Wil aa zamknęli w tem miejscu granicę, lecz fnimo poszukiwań nie mogli ująć 
„Wilno 

    (Dillkreis), Deutschland. 

  

  

KINO 
/ MIEJSKIE 

SALĄ MIEJSKA 
mi. Ostrobramska 3. 

  

Od dnia 2 do 28 lipca 1930 roku włącznie 

EDTKE. Kasa czynna od godz. 5 m, 
YSPY Św. HELENY". 

będzie wyświetlany film: 

KSIĄŻE POZWOLIŁ 
Dramat w 12 aktach. W rolach głównych: LYA MARA i HARRY LI 
tek seansów od kodz. 6-ej. Następny program: „WIĘZIEŃ Z W 

30. Począ- 

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„MKOLŁYWOOD* 
Mickiewicza 22. 

|. Przebój niemy. | DZIŚ! Wspaniały dramat 
2 życia przemytników p. L. 

z 

„W SZPONACH DJABLICY“ 
W roli głównej kusząco-piękna JENNY JUGO. Jest to film szalony. 
południa Hiszpanji, gdzie krew Kipi, a miłość pali... NAD PROGRAM 
ost. 10,80 Do godz. 7-ej: ceny miejsc: BALKON 80 gr., PARTER I 

ch przygód z prażącego żarem słonecznym ki 
ć Komedja w 2 akt. Początek o godz. 5-ej, 

  

] Dziš tylko DLA PAN! (od 18 lat) Jeden seans © godz. 10.45 wieczór. Film ten demonstr. się poraz pierwszy 

  

  

  

ZARZĄD AKC. TOW. KURLANDZKIEJ 
OLEJARNI. 

zawiadamia pp. Akcjonarjuszy, że w dniu 25 
sierpnia 1930 r. o godz. 5 po poł. w lokalu 
Zarządu przy ul. Słowackiego Nr. 14 m. 3 
w Wilnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie  Akcjonarjuszy z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) Uzgodnienie statutu Spółki z Rozpo- 
rządzeniem Pana Prezydenta Rzpl. z dnia 22 
marca 1928 r. o prawie Spółek Akcyjnych. 
i uchwalenie w tym celu całego Statutu Spół 

w nowem brzmieniu. 
2) Upoważnienie Zarządu, aby na pra- 

wach walnego zgromadzenia poczynił w u- 
chwalonym statutcie te zmiany, jakie okażą 
się potrzebne na żądanie odnośnych władz 

  

  

    

  

  

  

  

  

bvsch 110. 

Mieszkanie 
komiortowe—7 pokoi, 

KOSMETYKA Šolė 
formacje w Wileńskiem 
Biurze Komisowo- 

Gabinet Handlowem, Mickiewi- 
Racjounelnej К о- сга 21. — 
smetyki Leczni- 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

Tru kobiecą konser- я 
wuje, doskonali, $ 

odświeża, usuwa jej Pensjonat 
skazy i braki. Masaż z catodziennym utrzy- 
twarzy i ciała (panie). maniem zł. 5 dziennie 
Sztuczne opalenie — се- miejscowość sucha, las, 

  

wygody, słoneczne. In- į 

     

   

  

 AEJAKEZZKIP EO EZ DE NTPOCISĘŚ". BAS TOIEK SITOKNKITKENSYS 

MORELE 
zaleszczyckie pierwszej 
akości, skrzyr 

5 kg. 20 zł., 10 
zł., za żaliczeniem w 
syła Firma Morela 
Zaleszczykach. 

   

  

   
   

  

2.000 dolarów 
— potrzebne pod hipote- 

kę majątku ziemskiego 

SAMOCHÓD w pobliżu Wilna. Adres 

wykładany skórą, w 24m. „Słowa” — —0 
dobrym stanie, na n 
wych: oponach, Sprze „al RAR a a. 204 
dam za 5 tys. Ofiarna 4 2.000 złotych 
m. 5, tel. 15-08, —o zarobią miesięcznie 

energiczni (panie i pa- - 

GONTY 

  

w 

    

nowie) przy lekkiej i 

   
   

    

    

  

  
  

  

  

  

  
  

    
  

          

  

  

    

            

KINO-TEATR i ai RT TP 3) Wol ioski. ry. Wypadanie Włosów rzek, и oi przyjemnej akwizycji. w NC UWAGA! WIELKA ‚ ) Se Bas i łupież. Najnowsze pia i at Szumsk,. 5 adaje POLSKI Zgłoszenia: Wilno, gl ь REWELACJA! Każdy musi ее j. Łosza. Informacje: я 
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” Autentyczne wypadki lekkomyślnego życia nieuświadomionych kobiet i mężczyzn. Porzućmy fałszywy wstyd i zaj- u 00 miast na pierwszy numer Gódniennić od g. 1028: ga 10] ю - ersal". Z 
== rzyjmy prawdzie w oczy. Pokaz filmu oddzielnie dla Pań —oddzielnie dła Panów. Ceny: BALKON 1 zł., PARTER | Hipoteki odpowiedniego domu, może W,Z. p. 4, Na letnisko —— 

$ 1 zi. 50 gr. Jutro dla panów. Nast. seans dla pań w niedzielę o g. 3-ei P- P- в р1° banku. Ajencja „Polkres* Wil- e w _ wiejskim dworze PO SA DY no, ul. Królewska 3, tel. 17-80. — przyjmę kilka osób po IR 
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Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ A SĄBU OKRĘGO 

WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 
w dniu 23.V 1930 r. 

11948. I. Firma: „Dom Handlowy I. Wirszubski i Prow. 
Farmac. Cz. Czešli, S; “. Hurtowy sklad materjałów aptecz 
nych i kosmetycznych. Siedziba w Wilnie, ul. Niemiecka 22. 
Spółka istnieje od 12 lutego 1930 roku. Wspólnicy zam. w 
Wilnie: Idel Wirszubski — przy ul. M. Pohulanka 9 i Szmerel 
Cześli, przy ul. Węglowej 10. Spółka firmowa, przekształcona 

  

- z firmy jednoosobowej „Wirszubski — Wirszub Idel*, zawarta 
została na mocy umowy z dnia 12 lutego 1930 roku na czas 
nieokreślony. Zawieranie i podpisywanie w imieniu spółki wszeł 
kich tranzakcyj, weksli, zobowiązań, prokur i pełnomocnictw, 
umów i innych aktów i dokumentów oraz wogóle reprezento- 
„wanie spółki we wszelkich instytucjach i wobec wszystkich 
osób, należy do obu wspólników łącznie, pod stemplem firmo- 
wym. Do żyrowania i indosowania weksli, podpisywania kore- 
spondencji, nie zawierającej zobowiązania do odbioru wszel- 
kiego rodzaju pocztowej, telegraficznej korespondencji, nie wy- 
łączając pieniężnej oraz do odsyłania i odbioru wszelkiego ro- 
dzaju kolejowych i innych przesyłek, wystarcza podpis jednego 
wspólnika pod stemplem firmowym. 947 — VI 

w dniu 23-V 1930 r. 
11949. |. Firma: „Ejneg Fejga* w Wilnie, ul. Tyzenhau 

zowska 14. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1912 
roku. Właściciel Ejneg Fejga, zam. tamże. 948 — VI 

11950. I. Firma: „Eljaszberg Estera“ w  Wilnie, ul. W. 
Stefańska-1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel — Eljaszberg Estera, zam. tamże. 949 — VI 

11951. I. Firma: „Frydman Genia* w Wilnie, ul. Nowo- 
dzi 24. Sklep wody sodowej, owoców, słodyczy i piwa. 

irma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Frydman  Genia, 
zam. tamże. 950 — VI 

11952. |. Firma: „Finkielsztejn Elka-Rochla* w Wilnie, 
ul. Sadowa 13. Sprzedaż wody sodowej i owoców. Firma istnie 
je od 1927 roku. Właściciel — Finkielsztejn Elka-Rocłfa, zam. 
tamże. 951 — VI 

11953. I. Firma: „Frydman Srol* w  Głębokiem, pow. 
Dziśnieńskiego. Sklep mąki, zboża i soli. Firma istnieje od 1893 
roku. Właściciel — Frydman Srol, zam. tamże. 952 — VI 

11954. I. Firma: „Spėlka — FUTROPOLIS — J. Fryd- 
man i R. Finowa“. Sklep towarów futrzanych i kapeluszy. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Niemiecka 35. Przedsiębiorstwo istnieje od 
1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie, Ilja Frydman — przy ul. 
Tatarskiej 2 i Rochla Finowa — przy ul. Wielkiej 30. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 19 marca 1930 roku. 
na czas nieokreślony. Zarząd należy do obydwuch wspólników. 
Weksle, umowy i wszelkie zobowiązania w imieniu spółki pod- 
pisuje każdy ze wspólników samodzielnie pod stemplem firmo- 
wym. 953 — VI 

w dniu 20-V 1930 r. 
11917. 1. Firma: „Wzorowa Piekarnia Mechaniczna Jo- 

siel Pupko, Gojdo i S-ka, Spółka firmowa w. Lidzie”. Prowa- 
dzenie i eksploatacja piekarni mechanicznej. Siedziba w Lidzie, 
rzy ul. OD Spółka istnieje od 9 lutego 1929 roku. 

Wspólnicy zam. w Lidzie: Efroim-Szłoma Gojdo, Josiel Pupko, 
lcko Szczytnicki, Morduch Szmujłowicz, Chjena Szapiro, Judel 
Żuchowicki, Chaim Dwilański, Mejer Pupko, Morduch Konopko 
i Chaja Pupko. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dnia 9 lutego 1929 roku, uzupełnionej umową z dnia 5 grudnia 
1929 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do czterech 
wspólników: Efroima-Szlomy Gojdo, Icki Szczytnickiego, Jo- 
siela Pupko, i Morducha Szmujłowicza, przyczem Josielowi Pup 
ko przysługuje prawo wzamian siebie wyznaczyć zarządcą 
syna swego Abrama Pupko, któremu Josiel Pupko wydaje od- 
nośną plenipotencję do zastępowania go we wrzystkich czyn- 
nościach, związanych z prowadzeniem spółki. Weksle, czeki, 
pełnomocnictwa, wszelkiego rodzaju zobowiązania, korespon- 

dencję handlową,, zakup towarów, pokwitowania, wszelkiego 
rodzaju umowy co do najmu pracowników, określania im wy- 

nagrodzenia, żyro na wekslach mogą dokonywać i podpisywać 
dwaj z zarządców, przyczem podpisy ich winny być położone 

zawsze pod stemplem firmowym. Natomiast korespondencję 

prywatną zwykłą i poleconą, telegramy, pieniądze z przeka- 

zów, przesyłki z poczty, banków, kantorów przewozowych, 
towary ze stacyj kolejowych i wszelkie ładunki może odbierać 

każdy z zarządców, podpisuje również pod stemplem firmo- 

wym. Każdy ze wspólników ma prawo ZE de" 
sy przed wszelkiego rodzaju władzami. 

  

ы minik, zam. tamże. 

   

ł w dniu 21-V. 1930 r. 
11918. I. Firma: „Arecki Maks“ w Wilnie, ul. Bankowa 2. 

Skład drzewa i węgła. Firma istnieje od 1930 r.oku. Właściciel 
— Arecki Maks, zam. w Wilnie, przy ul. Ostrobramskiej 22. 

: 955 VI 

9 11919. I. Firma: „Antokolec Josiel* w Wilnie, ul. Ponar- 
ska. Rzeźnia Miejska. Sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1925 r. 
Właściciel Antokolec Josiel zam. w Wilnie, ul. SE 31. 

11920. I. Firma: „Biedugnis Dominik* w Wawiórce, pow. 

Lidzkiego. Piwiarnia, z domową sprzedażą wyrobów tytonio- 
TAS Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel ZO ASÓW Do 

  

wa: „Proszę natychmiast zatelefono- 
wać do mnie z najbliższej budki. Gatt- 

SŁOW © 

„11921. I. Firma: „Bronsztejn Fruma* w Wilnie, ul. Ko- 
narskiego 62. Sklep spożywczo-walanie'vjny i wody sodowej. 
Właściciel — Bronsztejn Fruma, zam. tamże. 958 — VI 

` w dniu 21.V. 1930 r. 
11922 I. Firma: „Bengen Mejer* w Wilnie, ul. Wielka 27. 

Pracownia rękawiczek. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel 
Bengen Mejer, zam. tamże. 959 — VI 

_11923. I. Firma: „Barysznik Grojnam* w Wilnie, ul. II 
Raduńska 94. Sklep spożywczo-bakalejny. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel — Barysznik Grojman, zam. tamże. 

960 — VI 

| 11924. I. Firma: „Butkiewicz Wiktorja” w  Milnie, ul. 
Wiłkomierska 100-D. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel — Butkiewicz Wiktorja, zam. tamże. 961 — VI 

| 11925. |. Firma „Breslin Benjamin" w Wilnie, ul. Il Ra- 
duńska 88. Sklep spożywczo-bakalejny i galanteryjny. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel — Breskin Benjamin, zam. 
tamże, 962. — VI 

11926. I. Firma: „Bernsztejn Ber" w Wilnie, ul. Zarzecze 
19. Hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel — Bernsztejn Ber, zam. tamże. 963 — VI 

11927. I. Firma: „Bastocki Mendel* w Wilnie, ul. Win- 
gry 19. Sklep pieczywa. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel — Bastocki Mendel, zam. w Wilnie, przy ul. Zielonej 7. 

Tank M 
11928. L. Firma: „Baranowski Adam“ w Wilnie, ul. Su- 

bocz 81-a. Sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel — Baranowski Adam, zam. tamże. 

965 — VI 

w dniu 21.V. 1930 r. 
11929. 1. Firma: „Bencjanowska Estera* w Wilnie, ul. 

W. Stefańska 14. Zajazd dla koni. Firma istnieje od 1027 roku. 
Właściciel — Bencjanowska Estera, zam. tamże. 966 — VI 

11930. I. Firma: „Borowska Chaja-Sora* w Wilnie, ul. 
Swironok 12. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. 
Właściciel — Borowska Chaja-Sora, zam. tamże. 967 — VI 

na 53. Sprzedaż węgla i żelaza. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel — Bekker Morduch, zam. w Wilnie, przy ul. Stra- 
szuna 13. 968 — VI 

11932. |. Firma: „Bortkiewicz Bazyl* w Czerniewiczach, 
pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel — Botkiewicz Bazyl, zam. tamże 969 — VI 

11933. 1. Firma: „Cejkiński Icek* w Wilnie, ul. Subocz 
10 — 18. Skup drzewa opałowego. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel — Cejkiński Icek, zam. tamże. 970 — VI 

© 11934. |. Firma: „Czernuska Chana", w Wilnie ul. Tar- 
gowa 9. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1930 
roku. Właściciel — Czernuska Chana, zam. tamże. 971 — VI 

11935. I. Firma: „Czaplicki Walenty" w Wilnie, ul. Beli 
ny 16. Sklep pieczywa i spożywczy. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel — Czaplicki Walenty, zam. tamże. 972 — VI 

w dniu 24-V 1930 roku. 
11977. I. Firma: „Chjena Taub — HELJOS* w Wilnie, 

ul. Nikodemska 2—11. Wytwórnia kosmetyczna. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Taub Chjena, zam. tamże. 973 — VI 

11978. I. Firma: „Jajes Tojba-Doba* w Wilnie, ul. Szka 
plerna 15. Sklep spożywczo-bakalejny. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel — Jajes Tojba-Doba, zam. tamże. 974 — VI 

ЗК 11979. I. Firma: „Jarmol Karol“ w Wilnie, ul. Pilsud- 
skiego 37. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
— Jarmol Karol, zam. tamże. 975 — VI 

11980. I. Firma: „Ilutowicz Lipa“, w  Różance, pow. 
Szczuczyńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Ilutowicz Lipa zam. tamże. 976 — VI 

11981. I. Firma: „Jurewicz Rajmund* w Wilnie, ul. Horo- 
delska 19. Sklep spożywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Jurewicz Rajmund, zam. tamże. 977 — VI 

© 11982. I. Firma: „Jezierska Marja* w Wilnie, ul. Nowo- 
gródzka 9. Sklep spożywczy. Właściciel — Jezierska Marja, 
zam. tamże. 978 — VI 

HW 11983. 1. Firma: „Jakielczyk Chaja* w Wilnie, ul. Chełm- 
ska 48. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właści 
ciel — Jakielczyk Chaja, zam. tamże. 979 — VI 

; w dniu 24-V 1930 r. 
11984. I. „Jaksztas Karolina“ w Wilnie, ul. Wiwulskiego 

12. Sklep spożywczo-bakalejny. Firma istnieje od 1908 roku. 
Właściciel — Jaksztas Karolina, zam. tamże. 980 — VI 

11985. I. Firma: „Kilczewski Jan“ w Wilnie, ul. Miodowa 
3. Sklep spożywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Kilczewski Jan, zam. tamże. 981 — V 

11986. I. Firma: „Kassel Chackiel“ w Wilnie, ul. Kijow- 
ska 42. Sprzedaż kiszek. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel — Kassel Chackiel, zam. tamże. 982 — V 

wiózł depeszę do pensjonatu. Tym ra- kapeluszu rzucił się ku niej, porwał 
była ona adresowana do Mrs. Preston ją wpół i, zaciskając drugą ręką 

.. 11987. |. Firma: „Kapusta Styra" w Wilnie, ul, Nowo- 
gródzka 52. Piwiarnia z domową sprzedażą wyrobów tytonio- 
wych. Firma istnieje od 1893 roku. Właściciel — Kapusta Sty- 
ra, zam. tamże 983 — VI 

11989. Į. Firma: „Kagan Chana* w Wilnie, ul. Raduń- 
ska 46. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1920 ro- 
ku. Właściciel — Kagan Chasia, zam. tamże. 984 — VI 

11989. I. Firma: „Kodesz Chana* w Wilnie, ul. Jagielloń 
ska 1. Kawiarnia i cukiernia ze sprzedażą piwa, wody sodowej 
i papierosów. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Kodesz 
Chana, zam. tamże. 985 — VI 

11990. I. Firma: „Kukowski Teodor“ w Wilnie, ul. An- 
tokolska 54. Sklep farb, szczotek, smarów i żelaza. Firma ist- 
nieje od 1927 roku. Właściciel Kukowski Teodor, zam. tamże 

986 — VI 

w dniu 24.V 1930 roku. 
11991. I. Firma: „Kit Ita“ w Wilnie, ul. Słowackiego 24. 

Sklep bakalejno-spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła 
ściciel — Kit Ita, zam. tamże. 987 — М1 

11992. I. Firma: „Kopaūska Musia“ w Wilnie, ul. Stefan 
ska 7. Sklep spożywczy. Firma istnieje 1929 roku. Właściciel 
— Kopańska Musia, zam. tamże. 988 — VI 

11993. I. Firma: „Sklep spożywczo-kolonjalny  Kurycki 
Jonas* w Wilnie, ul. Stefańska 24. Sklep spożywczo-kolonjalny 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Kurycki Jonas, zam. 
tamże. 989 — VI 

w dniu 26-V 1930 r. 
11994. I. Firma: „UWAGA — Aron Kamieniecki" w Wil 

nie, ul. Wileńska 22. Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel — Kamieniecki Aron, zam. tamże. 990—VI 

11995. I. Firma: „Kaner Mania** w Wilnie, ul. Zarzeczel. 
Sprzedaż, owoców, słodyczy i wody sodowej. Firma „istnieje 
od 1929 roku. Właściciel — Kaner Mania, zam. w Wilnie, przy 
ul. Połockiej 68. 991 — VI 

11996. I. Firma: „Klumelowa Sora* w Widzach, pow. 
Brasławskiego. Sklep tytoniowy, galanteryjny i resztek towa- 
rów włóknistych. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — 
Klumelowa Sora. zam. tamże. 992 — VI 

11998. I. Firma: „Łukaszewicz Zofja* w Wilnie, ul. Li- 
nówka 2. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
Łukaszewicz Zofja, zam. tamże. 993 — VI- 

w dniu 7, 6. 1930 r. 
12138. 1. Firma: „Duliniec Hipolit" — we wsi Dulino, gm. 

Kozłowskiej, pow. Postawskiego, sprzedaż towarów  spožyw- 
czych i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1927 r. Wła 
ściciel — Duliniec Hipolit, zam. tamże. 1003 — VI. 

12139. I. Firma: „Gutman Nemzer* w Wilnie, ul. Niemiecka 
5. Sklep gotowych ubrań ludowych. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Nemzer Gutman zam. w Wilnie ul. żydowska 5. 

1004 — VI. 

12140. |. Firma: „Ginzberg Mates* w Wilnie zaułek Domi- 
nikański 19. Sklep skórzanych podszewek. Firma istnieje od 
1925 r. Właściciel Ginzburg Mates zam. w Wilnie, zauł. Do- 
minikański 15. ` 1005 — VI. 

12141. 1. Firma: Galpern Frejda — Leja* w Wilnie, ul. Sa- 
dowa 7 — 5. Jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Firma istnieje od 
1927 r. Właściciel — Galpern Frejda - Leja zam. tamże. 

1006 — VI. 

12142, I. Firma: „Jewerowicz Sora“ w Wilnie, ul. Nowo- 
grodzka 67. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1926 r. Wlašciciel 
Jewerowicz Sora, zam. tamże. 1007 — VI. 

112143. I. Firma: „Iwowicz Kazimierz“ w Wilnie, ul. Ba- 
zyljańska 9. Sprzedaż bielizny. Firma istniejt od 1930 r. Wła- 
ściciel — Iwowicz Kazimierz, zam. :w Wilnie, ul. B eliny 19. 

1008 — VI. 

12144. |. Firma: „Jaspe Josel* w Wilnie, ul. I! Jatkowa 10. 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Jaspe 
Josel zam. w Wilnie ul. Straszuna 15. 

12145. I. Firma: „Jeszurinowa Sara“ w Wilnie, ul. Trocka 3 
Sklep tytoniowy i materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 
1930 r. Właściciel — Jeszurinowa Sara, zam. w Wilnie, ul. Za- 
walna 15. 1010 — VI. 

12146. I. Firma: „Stankiewiczowa Kazimiera“ w Wilnie, ul. 
Dynaburska 6. Przedsiębiorstwo autobusowe. Firma istnieje od 
1929 r. Właściciel — Stankiewiczowa Kazimiera, zam. tamże. 

1011 — VI. 

11147. |. Firma: „Korelska Rocha“ w Wilnie, ul. II Raduūska 
66. Sklep mięsny. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — Korel 
ska Rocha, zam. tamże. 1012 — VI. 

12148. |. Firma: „Stanisława Leonowicz. Bar Odpoczy- 
nek* w Wilnie, Młynowa 15. Kawiarnia bilardowa z wyszyn- 
kiem piwa oraz moszczu owocowego. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel Leonowicz Stanisława, zam. tamże. 1013 — VI. 

12149. 1. Firma: „Mirski Samuel* w Wilnie, ul. Zawalna 58 
Sprzedaż skór. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — Mirski 
Samuel — zam. w Wilnie, ul. Zawalna 37. 1014 — VI. 

jej ta odpowiedział: 

' Właściciel Kotler Morduch, zam. tamże. 

Człowiek, siedzący wewnątrz au- 

12150. 1. Firma: „Malinowska Jadwiga" w Wilnie, ul. 
Rossa 27. Sklep spożywczo - tytoniowy. Firma istnieje od 1928* 
roku. Właściciel — Malinowska Jadwiga zam. tamże. 

1015 — VI. 

„ 12151. I. Firma: „O.ipowicz Antoni“ w Wilnie, . $; 
3 — 20. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 r. Wiašciciel — Osi- 
powicz Antoni, zam. tamże. |, 1016 — VL 

12152. I. Firma: „Puswaszkis Kazimier a“ w Wilnie, ul. 
Raduńska 6. Piwiarnia ze sprzedażą wód sodowych i owoców. 
Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Puswaszkis Kazimierza 
zam. w Wilnie, ul. Zawalna 28 m. 30. 1017 — VI. 

12153. L Firma: „Pażusisowa Anastazja* w Wilnie, ul. 
Szkaplerna 42. Piwiarnia. Firma istnieje od 1930 r. Właścicieł 
— Pażusisowa Anastazja zam. w Wilnie, ul. Szkaplerna 29. 

1018 — VI. 

12154. I. Firma: „Pałones Wuli* w Wilnie, ul. Niemiecka 
31. Sklep dodatków krawieckich. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel Pałones Wulf zam. w Wilnie, ul. Sawicz 6. 

1019 — VI. 

12155. 1. Firma: „Pończocha — Wiera Krauze* w Wilnie, 
ul. Wileńska 16. Sklep pończoch. Firma istnieje od 1930 r. Wła- 
ściciel — Krauze Wiera — zam. w Wilnie, ul. Cicha 5. 

1020 — VI. 
12156. I. Firma: „Probe Nison* w Wilnie, ul. Rudnicka 2.. 

Sklep gotowych ubrań ludowych. Firma istnieje od 1928 r. Wła 
ściciel — Probe Nison zam. tamże. 1021 — VI. 

12157. I. Firma: „Peskowski Szebszel'* w Różance, pow. 
Szczuczyńskiego. Sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 
1929 r. Właściciel — Peskowski Szebszel, zam. e = 

1 — М! 

w dniu 2. 6. 1930 r. 
12103. I. Firma: „Klioner Morduch* w Wilnie, ul. Stefań- 

ska 5. Sklep waty i watoliny. Właściciel — Klioner Morduch, 
zam. w Wilnie przy ul. Stefańskiej 10. 1023 — VI. 

12104. I. Firma: „Kabacznik Frejda* w Wilnie, ul. Kwaszel- 
na 9. Sklep spożywczo - owocowy. Firma istnieje od 1930 roku. 
Właściciel — Kabacznik Frejda, zam. w Wilnie przy ul. Kwa- 
szelnej 13 m. 20. 1024 — VI. 

12105. |. Firma: „TOMOR — Josel Kamermacher“ w Wil- 
nie, ul. Szopena 1. Wydawnictwo utworów drukowanych. Fir- 
ma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Kamermacher Josel, 
zam. w Wilnie, przy ul. Stefańskiej 23. 1025 — VI. 

12106. 1. Firma: „Szapiro Kiwel* w Wilnie, ul. Nowogródzka 
95. Piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Sza- 
piro Kiwel, zam. tamże. 1026 — VI. 

"12107. |. Firma: „Kotler Morduch" w Wilnie, ul. Szpital- 
na 6. Sklep dodatków do mebli. Firma istnieje od 1927 roku. 

1027 — VI. 

"12108. |. Firma: „Lichtmacher Michla* w Wilnie, ul. No- 
wogródzka 2. Sprzedaż wapna i cegły. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel — Lichtmacher Michla, zam. w Wilnie, przy 
ul. Wapiennej 3. 1028 — VI. 

12109. I. Firma: „Lewin Lejba — Cukiernia i piekarnia* w 
Wilnie, ul. W. Stefańska 25. Cukiernia i piekarnia. Firma ist- 
nieje od 1926 roku. Właściciel — Lewin Lejba zam. Wi 

1029 — VI. 

12110. 1. Firma: „Lewin Chaim* w Wilnie, ul. Stefańska 1 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicieł — 
Lewin Chaim zam. w Wilnie przy ul. Stefańskiej 28 — 5. 

1030 — VI. 

„ 12111. 1. Firma: „Linkiewiczowa Franciszka* w Wilnie, ul. 
Listopadówa 9. Sklep spożywczy. Właściciel — Linkiewiczowa 
Franciszka zam. tamże. 1031 — VI. 

w dniu 4. 6. 1930 r. 
12112. I. Firma: „Pietkiewicz — właścilcielka Jadwiga Czer 

nikowa* w Wilnie, ul. Wielka 2. Sklep wędlin. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Czernikowa adi zam. w Wilnie, 
ul. Wileńska 30. 1032 — VI. 

12113. I. Firma: „Wirginja Demidecka* w Wilnie, ul. An- 
tokolska 30. Sklep drobnej galanterji. Firma istnieje od 1912 
roku. Właściciel — Demidecka Wirginja, zam. tamże. 

1033 — VI. 

12114. I. Firma: „Lewin Fajwa* w Markowie, gm. Le- 
biedziewskiej, pow. Mołodeczańskiego. Sklep drobnych różnych 
towarów. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Lewin 
Fajwa zam. tamże. 1034 — VI. 

12115. |. Firma: „Łazarow Sora* w Wilnie, ul. Dynebur- 
ska 19. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właści 
ciel — Łazarow Sora, zam. tamże. 1035 — VI. 

12116. I. Firma: „Monkiewicz Władystaw* w Wilnie, ul. 
Pokój 7 — 27. Sklep tytoniowy. Właściciel — Monkiewicz Wła 
dysław zam. w Wilnie, przy ul. Pokój 9 — 48. B о 

lefonował do ciebie dwa razy Gaterman 
ma do ciebie pilną sprawę. 
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| Tej samej nocy kiedy Tonny poje- 

hał do Charlotty Smitson, policjant 

którego postawiono przed domem Wir 

_ginji, czuł się wyjątkowo osamotnio- 

nym i pokrzywdzonym. Noc wyda- 
wała mu się wyjątkowo ciemna, a uli- 

ca na której znajdował się pensjonat 

Mrs. Preston zupełnie była pusta. 
Tylko z dala dolatywały odgłosy 5а- 

_ mochodów i autobusów, pędzących 
po głównej arterji Londynu. 

> Policjant widział na końcu ulicy, 
' przejeżdżające po przecznicy, jasno 

_ oświetlone tramwaje, ale nie zauważył 
| że jakiś człowiek wśliznął się na ulicę 

której on miał pilnować, i ukryty za 
krzakami małego skweru, przycisnął 

— się do Ściany domu. Z tego ukrycia 

nieznajomy obserwował ruchy poli- 

_ €janta i dom w którym spała już Wir- 

"ginja, i ; ' 

— ]еЧпосхевте ргауле „młody cykli- 

sta w uniformie telegratisty skręcił z 
głównej ulicy i zatrzymał się przed 
pensjonatem. 

__ Zaspana Mrs. Preston odebrała de- 
peszę, telegrafista zaś czekał przed 

bramą, wesoło pogwizdując jakąś pio- 
senkę. Policjant nie domyślił się, że 
_depesza była adresowana do Mrs. Tel 

ord. 
Wirginja niespokojnie rozdarła de- 

peszę i przeczytała następujące sło- 
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ŻY CIAŁ L 
T 
t Wydawcą $taaisław Mackiewicz.   

terman“. 
Mrs. Preston wytłomaczyła przed- 

stawicielowi telegrafu, że odpowie- 
dzi nie będzie. Chłopiec zręcznie 

wskoczył na rower i wkrótce zniknął 
na zakręcie. 

Tymczasem tajemniczy człowiek 
wyślizgnął się z cieniu i wrócił na głó- 

wną ulicę. Za chwilę policjant usły- 

szał jakiś niezwykły hałas w tej stro- 

nie. Ponieważ. był on przedewszyst- 
kiem stróżem bezpieczeństwa publicz- 
nego i porządku, którego obowiązki m1 
jest utrzymywać ład i spokój na uli- 
cach, rzucił się więc w kierunku, 
gdzie ten ład był zakłócony, podda- 
jąc się mimowoli swym przyzwycza- 
jeniom. 

Przed magazynem jubilera znalazł 
olbrzymi tłum. Ktoś rzucił kainieniem 
w okno wystawowe, a potem wsko- 
czył do samochodu i popędził jak 
warjat. Widocznie była to nowa pró: 
ba rabunku, tak częstego zjawiska w 

wielkiem mieście. 
Głośno dyskutowano nad tą przy- 

godą. Wiele osób widziało go, ale 
zdania co do jego wyglądu byty po- 

dzielone. Niezgodne też były opisy Sa- 

mochodu, którym umknął złoczyńca. 

Zjawiło się kilku policjantów i 

strażnik Wirginji, poszeptawszy z nie- 

mi na stronie, oddał sprawę w ich 

ręce i powrócił na swój posterunek 
przed pensjonatem Mrs. Preston. Ci- 
cha uliczka była nadal senna i spo- 
kojna, zdawało się, że nic nie mogło 
się stać, w ciągu tych dziesięciu mi- 
nut nieobecności policjanta. Tak też 
obserwował nadal, polecony sobie 
dom, aż do świtu, kiedy to kolega 
przyszedł go zmienić. Nowy obserwa- 
tor był świadkiem tego, jak drugi cy- 
klista w mundurze telegrafisty przy- 

a podpisana przez Wirginję, która: da 
wała znać, że nie powróci do domu 

przez kilka dni ponieważ Gatterman 

wezwał ją do pilnej pracy i zatrzyma, 

aż do ukończenia jej. Mrs. Preston, 

która nie wiedziała nic o, wydarze- 

niach, związanych z dziedzictwem po 

Verrollu, a Gattermana uważała za 

wszechmocnego tyrana, pokiwała gło- - 

wą, depeszę podarła i więcej się nad 

nią nie zastanawiła. 5 

Lecz oto co się stało, podczas nie- 

obecności policjanta, gdy przyglądał 

się rozbitej witrynie. ai, 

Po przeczytaniu depeszy, Wirginja 

pomyślała, że u Gattermana musiało 

się stać coś niezwykłego, ubrała się 

więc szybko i wyszła z domu. 

Na ulicy nie było nikogo, gdyż 

właśnie w tym czasie policjant był 

zajęty 
magazynie. Złoczyńcy, którzy wysła- 

li depeszę, widocznie byli dobrze po- 

informowani, co do rozkładu ulic. Naj- 

bliższa budka telefoniczna znajdowa- 

ła się w przeciwległej stronie prospek 

tu na którym dokonano zamachu ra- 

bunkowego. Wirginja skierowała się 

ku tej budce i prędko znikła za na- 
rożnym domem. : 

W pobližu budki stalo wspaniale 

auto. jedne z drzwiczek były otwar- 
te a przy nich stał jakiś mężczyzna. 
Inny wychodził z budki, jakby po 
skończonej rozmowie. Szedł naprze- 
ciw Wirginii. 

Młoda dziewczyna nie mogła przyj- 

rzeć się jego twarzy, bo w tem miej- 
scu ulica była prawie ciemna, a kape- 

lusz na głowie nieznajomego był wci- 
śnięty głęboko na czoło. 3 

Gdy zbližyli się do siebie, Wirginję 
ogarnął nieumotywowany strach. Ale 
nie zdąłyła krzyknąć, gdy człowiek w 

Redaktor uńswwstuziamy vejama wa ФуЙО. 

rozbitą szybą w jubilerskim. 

usta, wepchnął ją do samochodu. 
Drugi mężczyzna zatrzasnął drzwi- 

czki, wskoczył na miejsce szofera i 
szybko ruszył. 

Wewnątrz samochodu  Wirginja 
zaczęła się wyrywać i chciała krzy- 
czeć, ale ręka łotra ściskała jej gardło 
a głos nawpół znajomy szeptał groźż- 
nie: „Jeśli krzykniesz, zabiję ciebie 
bez litości!'* 

Wirginja przestała się sprzeciwiać. 
W tym szepcie było coś strasznego, 
coś, co świadczyło iż nie była to czcza 
groźba. Bezsilna i nieruchoma z prze 
rażenia, wsunęła się w kąt auta. Zbój 
wpił się palcami w jej rękę. 

Okna były zasłonięte firankami i 
wewnątrz samochodu panowała zu- 
pełna ciemność. 

Szofer umiejętnie prowadził samo- 
chód. Ściśle przestrzegał przepisów po 
licyjnych, co do szybkości jazdy, co 
do objeżdżanią policjanta na rogach 
ulic i t. p. Oczywiście wszelki zatarg 
z policją nie był mu w tej chwili na 
rękę, to też unikał go bardzo starannie 
Dopiero kiedy auto skręciło na szosę 
do Kingstone, maszyna zaczęła pędzić 
jak szalona z szybkością stu kilomet- 
rów na godzinę. 

Wirginja chciała coś przedsięwziąć 
krzyknąć, bronić się, wyskoczyć w 
biegu, ale wstrętne kościste palce za- 
ciskały się coraz silniej, aż do bólu, 
dokoła jej małej ręki, a w uszach 
wciąż jeszcze dźwięczał syczący 
szept. Teraz szum motoru ogłuszał ją 
Chwilami z hałasem mijał ich inny 
samochód. 

Wreszcie zatrzymali się nieocze- 
kiwanie. 

. Szofer otworzył drzwiczki, i zapy- 
tał: 

— Wszystko w porządku? 

— Wszystko dobrze, panienka za- 

chowywała się bardzo grzecznie. 

—Co chcecie ze mną zrobić? — 
zapytała wystraszona Wirginja. 

—— Teraz zaprowadzimy panią do 

niewielkiego domku, gdzie pani bę- 

dzie się czuła jak we własnym domu. 

Termin pobytu pani tutaj zależy cał- 

kowicie od pewnych okoliczności, 

gdyż oczekujemy pewnych wyda - 
rzeń w Londynie. 

Milczał chwilę i dodał: 
— Przedewszystkiem muszę uprze- 

dzić panią, że grozi jej wielkie nie- 
bezpieczeństwo, życie pani wisi na 
włosku. Przy najmniejszej próbie ucie 
czki, będzie pani zabita. Zrozumiano? 

— Ale kim wy jestecie? — szep- 

nęła. — W jakim celu  porwaliście 

mnie? 
Nieznajomy nie odpowiedział. Przy- 

zwyczajona do ciemności, dostrzegła 
twarz, podobną do maski. W głowie 
błysnęły niewyraźne wspomnienia: 

—Trzy Kruki! — Trzy Kruki! — 

Krzyknęła i upadła zemdlona. 
— Bardzo dobre, — mruknął Mor- 

nington, Zemdlała, a kobieta zemdlo- 

na robi najmniej kłopotu. 
edź! — rozkazał Mathue, — 

Boję się że ktoś mógł słyszeć jej 

krzyki. 

ROZDZIAŁ XXII 

Powrót Antoniego Steevensa 

Po długiej rozmowie z Charlottą 
Smitson — Tonny powrócił do Lon- 
dynu. Opowiadał potem swemu wujo- 
wi Jamesowi, że nigdy nie miał jesz- 
cze tak twardego orzecha do zgryzie- 
nia. Po powrocie udał się do siebie i 
położył się do łóżka. 

Rano zjawił się w biurze. 
— Hallo, — powitał go wuj, — te- 

Drukarnia wydawnictwa „Słowo”, 

Tonny skoczył do telefonu. 
— Gdzie jest miss Telford? — za- 

pytał starzec. ga 
— Co? — Tonny zbladł śmiertel- 

nie. 
— Nie przyszła dzisiaj do biura, 

— ciągnął dalej Gatterman, — może 
jest chora? 

— O Bože, — Tonny czuł, że tra- 

ci oddech z przerażenia. — Niech pan 
zaczeka, pojadę do jej pensjonatu. 

Tonny rzucił słuchawkę i za chwi- 
lę pędził już autem do Mrs. Preston. 

— Gdzie jest miss Wirginja? — 
krzyknął. 

Mrs. Preston oderwała się od swych 
kulinarnych zajęć i odpowiedziała spo 
kojnie: | | 

— Wyjechała gdzieś ze swoim sze 

fem. i 
— Nie wyjeżdżała z żadnym sze- 

fem! Proszę opowiedzieć mi wszyst- 
ko, co pani wie! — szalał Tonny. 

Gospodyni opowiedziała o dwóch 
depeszach. 

— Mr. Preston, — rozpaczał Ton- 

ny, stało się coś strasznego!... — to 
mówiąc wybiegł z mieszkania. 

Pośpieszył do Scotland - Yard, aby 
osobiście porozumieć się z Richardso 
nem. Ten wysłuchał go uważnie, i po 
wielokrotnych rozmowach  telefonicz- 
nych, rzekł: ‘ że 

— Sprawa jest jasna jak dzień. 
To Kruki ją porwały. Zmyłem głowę 
policjantowi, który miał pilnować ją i 
ochraniać, ale to nic nie pomoże. 

— Trzeba natychmiast przeszukać 
ich podejrzaną jamę, — denerwował 
się Tonny — pan musi dostać nakaz 
zrewidowania ich sklepiku! ! 

— Dobrze, — zgodził się inspek- 
tor — mogę to zrobić, proszę mi tę 
sprawę pozostawić. 
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